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    بسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيمبسم اهللا الرمحن الرحيم

         ضوء الكتاب والسنة ضوء الكتاب والسنة ضوء الكتاب والسنة ضوء الكتاب والسنةامليسر يفامليسر يفامليسر يفامليسر يفالفقه الفقه الفقه الفقه 

))))١١١١((((        

        
بسم هللا الرمحن الرحمي، امحلد � رب العاملني، والصالة والسالم عىل خامت النبيني بسم هللا الرمحن الرحمي، امحلد � رب العاملني، والصالة والسالم عىل خامت النبيني بسم هللا الرمحن الرحمي، امحلد � رب العاملني، والصالة والسالم عىل خامت النبيني بسم هللا الرمحن الرحمي، امحلد � رب العاملني، والصالة والسالم عىل خامت النبيني 

        ....----صىل هللا عليه وسملصىل هللا عليه وسملصىل هللا عليه وسملصىل هللا عليه وسمل––––محمد محمد محمد محمد واملرسلني، نبينا واملرسلني، نبينا واملرسلني، نبينا واملرسلني، نبينا 
لمني لمني لمني لمني فأنت من خالل دراسـتك لهذه الرشيعة الغراء تسـتطيع تتعامل مع غري املسفأنت من خالل دراسـتك لهذه الرشيعة الغراء تسـتطيع تتعامل مع غري املسفأنت من خالل دراسـتك لهذه الرشيعة الغراء تسـتطيع تتعامل مع غري املسفأنت من خالل دراسـتك لهذه الرشيعة الغراء تسـتطيع تتعامل مع غري املس... ... ... ... 

        ....من احملاربني واملسـتأمنني واJمينيمن احملاربني واملسـتأمنني واJمينيمن احملاربني واملسـتأمنني واJمينيمن احملاربني واملسـتأمنني واJميني

معرفــة الفقــه والعمــل بــه تمثــر صــالح امللكــف، وحصــة عبادتــه معرفــة الفقــه والعمــل بــه تمثــر صــالح امللكــف، وحصــة عبادتــه معرفــة الفقــه والعمــل بــه تمثــر صــالح امللكــف، وحصــة عبادتــه معرفــة الفقــه والعمــل بــه تمثــر صــالح امللكــف، وحصــة عبادتــه ((((    : : : : ــ�� 
	ــ� ����ــ�ــ�� 
	ــ� ����ــ�ــ�� 
	ــ� ����ــ�ــ�� 
	ــ� ����ــ�

        . . . . ))))واسـتقامة سلوكه، وٕاذا صلح العبد صلح اZمتعواسـتقامة سلوكه، وٕاذا صلح العبد صلح اZمتعواسـتقامة سلوكه، وٕاذا صلح العبد صلح اZمتعواسـتقامة سلوكه، وٕاذا صلح العبد صلح اZمتع
فأنت تتعمل أالحاكم الفقهية حىت ال يقال عنك فقيه، ٕاfك ٔان تتعمل حىت يقال عامل، فأنت تتعمل أالحاكم الفقهية حىت ال يقال عنك فقيه، ٕاfك ٔان تتعمل حىت يقال عامل، فأنت تتعمل أالحاكم الفقهية حىت ال يقال عنك فقيه، ٕاfك ٔان تتعمل حىت يقال عامل، فأنت تتعمل أالحاكم الفقهية حىت ال يقال عنك فقيه، ٕاfك ٔان تتعمل حىت يقال عامل، 

ص النية يف هذا الباب، احذر ٔان تتعمل حىت يقال عنك ص النية يف هذا الباب، احذر ٔان تتعمل حىت يقال عنك ص النية يف هذا الباب، احذر ٔان تتعمل حىت يقال عنك ص النية يف هذا الباب، احذر ٔان تتعمل حىت يقال عنك ٕاfك احذر والبد من ٕاخالٕاfك احذر والبد من ٕاخالٕاfك احذر والبد من ٕاخالٕاfك احذر والبد من ٕاخال
عامل والعياذ �s هذا العمل يكون مـشـئوما عـىل صـاحبه ٔالن العـمل ٕامـا محمـود وٕامـا عامل والعياذ �s هذا العمل يكون مـشـئوما عـىل صـاحبه ٔالن العـمل ٕامـا محمـود وٕامـا عامل والعياذ �s هذا العمل يكون مـشـئوما عـىل صـاحبه ٔالن العـمل ٕامـا محمـود وٕامـا عامل والعياذ �s هذا العمل يكون مـشـئوما عـىل صـاحبه ٔالن العـمل ٕامـا محمـود وٕامـا 

        . . . . مذموممذموممذموممذموم

 ٔالجـل صـاحبه،  ٔالجـل صـاحبه،  ٔالجـل صـاحبه،  ٔالجـل صـاحبه، ؟؟؟؟ ملاذا مسيناه علام مـذموما ملاذا مسيناه علام مـذموما ملاذا مسيناه علام مـذموما ملاذا مسيناه علام مـذموما.... ال  ال  ال  ال �� ���	� � ���� ������؟    �� ���	� � ���� ������؟    �� ���	� � ���� ������؟    �� ���	� � ���� ������؟    

        . . . .  ٔاص} محمود ٔاص} محمود ٔاص} محمود ٔاص} محمود ولكن العمل يف ولكن العمل يف ولكن العمل يف ولكن العمل يف،،،،املذموم صاحب العمل اJي حيمل هذا العملاملذموم صاحب العمل اJي حيمل هذا العملاملذموم صاحب العمل اJي حيمل هذا العملاملذموم صاحب العمل اJي حيمل هذا العملفففف
فالبد من ٕاخالص النية � تبارك وتعاىل ٔالن بصالحك ٔانـت يـصلح سـائر اZمتـع فالبد من ٕاخالص النية � تبارك وتعاىل ٔالن بصالحك ٔانـت يـصلح سـائر اZمتـع فالبد من ٕاخالص النية � تبارك وتعاىل ٔالن بصالحك ٔانـت يـصلح سـائر اZمتـع فالبد من ٕاخالص النية � تبارك وتعاىل ٔالن بصالحك ٔانـت يـصلح سـائر اZمتـع 
        . . . . وصارت النتيجة يف ا�نيا السعادة والعيش الرغد ويف االٓخرة رضوان هللا وجنتهوصارت النتيجة يف ا�نيا السعادة والعيش الرغد ويف االٓخرة رضوان هللا وجنتهوصارت النتيجة يف ا�نيا السعادة والعيش الرغد ويف االٓخرة رضوان هللا وجنتهوصارت النتيجة يف ا�نيا السعادة والعيش الرغد ويف االٓخرة رضوان هللا وجنته
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  �!��ٕان التفقـه يف ٕان التفقـه يف ٕان التفقـه يف ٕان التفقـه يف : (: (: (: ( يقـول يقـول يقـول يقـول::::&%� ����� � ��$#" 

        ). ). ). ). اخلصالاخلصالاخلصالاخلصالا�ين من ٔافضل أالعامل، ومن ٔاطيب ا�ين من ٔافضل أالعامل، ومن ٔاطيب ا�ين من ٔافضل أالعامل، ومن ٔاطيب ا�ين من ٔافضل أالعامل، ومن ٔاطيب 

    ����الفقـه معنـاه الفهـم، فكونـك تفهـم مـراد هللا الفقـه معنـاه الفهـم، فكونـك تفهـم مـراد هللا الفقـه معنـاه الفهـم، فكونـك تفهـم مـراد هللا الفقـه معنـاه الفهـم، فكونـك تفهـم مـراد هللا ففففالتفقه يف ا�ين � تبارك وتعاىل التفقه يف ا�ين � تبارك وتعاىل التفقه يف ا�ين � تبارك وتعاىل التفقه يف ا�ين � تبارك وتعاىل 

 فقد حصلت ما مل حيص} ٔاحًدا من العاملني وٕاال ٔاكرث النـاس وقعـوا  فقد حصلت ما مل حيص} ٔاحًدا من العاملني وٕاال ٔاكرث النـاس وقعـوا  فقد حصلت ما مل حيص} ٔاحًدا من العاملني وٕاال ٔاكرث النـاس وقعـوا  فقد حصلت ما مل حيص} ٔاحًدا من العاملني وٕاال ٔاكرث النـاس وقعـوا ����ومراد النيب ومراد النيب ومراد النيب ومراد النيب 
يف الضالل بسبب ق� الفهم، يف قضاf كثرية جـًدا عـىل الـساحة كثـري مـن النـاس يف الضالل بسبب ق� الفهم، يف قضاf كثرية جـًدا عـىل الـساحة كثـري مـن النـاس يف الضالل بسبب ق� الفهم، يف قضاf كثرية جـًدا عـىل الـساحة كثـري مـن النـاس يف الضالل بسبب ق� الفهم، يف قضاf كثرية جـًدا عـىل الـساحة كثـري مـن النـاس 

 ق� الفهم، قضية مثل قضية ذاتية ٔاو قضية فهيا هوى ٔاو  ق� الفهم، قضية مثل قضية ذاتية ٔاو قضية فهيا هوى ٔاو  ق� الفهم، قضية مثل قضية ذاتية ٔاو قضية فهيا هوى ٔاو  ق� الفهم، قضية مثل قضية ذاتية ٔاو قضية فهيا هوى ٔاو انزلقت ٔاقدا�م فهيا بسببانزلقت ٔاقدا�م فهيا بسببانزلقت ٔاقدا�م فهيا بسببانزلقت ٔاقدا�م فهيا بسبب
فهيا عصبية ٔاو فهيـا هتـور ٔاو فهيـا مـثًال يعـين مثـل مـا يقـول سـذاجة، إالنـسان ال فهيا عصبية ٔاو فهيـا هتـور ٔاو فهيـا مـثًال يعـين مثـل مـا يقـول سـذاجة، إالنـسان ال فهيا عصبية ٔاو فهيـا هتـور ٔاو فهيـا مـثًال يعـين مثـل مـا يقـول سـذاجة، إالنـسان ال فهيا عصبية ٔاو فهيـا هتـور ٔاو فهيـا مـثًال يعـين مثـل مـا يقـول سـذاجة، إالنـسان ال 

        . . . . يتعامل بسذاجة مع املواقفيتعامل بسذاجة مع املواقفيتعامل بسذاجة مع املواقفيتعامل بسذاجة مع املواقف

        . . . . ----ٕان شاء هللا تعاىلٕان شاء هللا تعاىلٕان شاء هللا تعاىلٕان شاء هللا تعاىل----البد ٔان نكون فقهاء يف التعامل يف قضاf الواقع كام سأذكر البد ٔان نكون فقهاء يف التعامل يف قضاf الواقع كام سأذكر البد ٔان نكون فقهاء يف التعامل يف قضاf الواقع كام سأذكر البد ٔان نكون فقهاء يف التعامل يف قضاf الواقع كام سأذكر 

قـو¡ قـو¡ قـو¡ قـو¡ : : : : مهنـامهنـامهنـامهنـا. . . . والـسـنة عـىل فـض}، واحلـث عليـهوالـسـنة عـىل فـض}، واحلـث عليـهوالـسـنة عـىل فـض}، واحلـث عليـهوالـسـنة عـىل فـض}، واحلـث عليـهوقد دلت النصوص من الكتـاب وقد دلت النصوص من الكتـاب وقد دلت النصوص من الكتـاب وقد دلت النصوص من الكتـاب ((((
َوَما َاكَن الُْمْؤِمنُوَن ِلَيْنِفُروا َاكف¤ًة فَلَْوَال نََفَر ِمْن ُلكِّ ِفْرقٍَة ِمْهنُْم َطائَِفٌة ِلَيَتَفق¤هُـوا َوَما َاكَن الُْمْؤِمنُوَن ِلَيْنِفُروا َاكف¤ًة فَلَْوَال نََفَر ِمْن ُلكِّ ِفْرقٍَة ِمْهنُْم َطائَِفٌة ِلَيَتَفق¤هُـوا َوَما َاكَن الُْمْؤِمنُوَن ِلَيْنِفُروا َاكف¤ًة فَلَْوَال نََفَر ِمْن ُلكِّ ِفْرقٍَة ِمْهنُْم َطائَِفٌة ِلَيَتَفق¤هُـوا َوَما َاكَن الُْمْؤِمنُوَن ِلَيْنِفُروا َاكف¤ًة فَلَْوَال نََفَر ِمْن ُلكِّ ِفْرقٍَة ِمْهنُْم َطائَِفٌة ِلَيَتَفق¤هُـوا ﴿﴿﴿﴿: : : : تعاىلتعاىلتعاىلتعاىل

َذُرونَ  ¤هُْم َحيْ ْم لََعل لَْهيِ
°
َذا َرَجُعوا ا

°
يِن َوِلُيْنِذُروا قَْوَمهُْم ا َذُرونَ ِيف اّ�ِ ¤هُْم َحيْ ْم لََعل لَْهيِ

°
َذا َرَجُعوا ا

°
يِن َوِلُيْنِذُروا قَْوَمهُْم ا َذُرونَ ِيف اّ�ِ ¤هُْم َحيْ ْم لََعل لَْهيِ

°
َذا َرَجُعوا ا

°
يِن َوِلُيْنِذُروا قَْوَمهُْم ا َذُرونَ ِيف اّ�ِ ¤هُْم َحيْ ْم لََعل لَْهيِ

°
َذا َرَجُعوا ا

°
يِن َوِلُيْنِذُروا قَْوَمهُْم ا         . . . . ]]]]١٢٢١٢٢١٢٢١٢٢::::التوبةالتوبةالتوبةالتوبة[[[[﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ِيف اّ�ِ

'�()* +�,-� '. /#0� 1�� "� �,�2'�()* +�,-� '. /#0� 1�� "� �,�2'�()* +�,-� '. /#0� 1�� "� �,�2'�()* +�,-� '. /#0� 1�� "� �,�2 : : : :        

 ·اد احلجة والبيـان، اJي هـو sللـسان، اJي هـو ا�عـوة ٕاىل هللا  ·اد احلجة والبيـان، اJي هـو sللـسان، اJي هـو ا�عـوة ٕاىل هللا  ·اد احلجة والبيـان، اJي هـو sللـسان، اJي هـو ا�عـوة ٕاىل هللا  ·اد احلجة والبيـان، اJي هـو sللـسان، اJي هـو ا�عـوة ٕاىل هللا ::::القسم األولالقسم األولالقسم األولالقسم األول
        . . . . تبارك وتعاىلتبارك وتعاىلتبارك وتعاىلتبارك وتعاىل

        . . . .  ·اد sلسـيف والسـنان ·اد sلسـيف والسـنان ·اد sلسـيف والسـنان ·اد sلسـيف والسـنان::::القسم الثانيالقسم الثانيالقسم الثانيالقسم الثاني

هللا تبارك وتعاىل هنا ٔامر املؤمنني ٔان جياهدوا ولكن هل طلـب مـهنم ٔان جياهـدوا هللا تبارك وتعاىل هنا ٔامر املؤمنني ٔان جياهدوا ولكن هل طلـب مـهنم ٔان جياهـدوا هللا تبارك وتعاىل هنا ٔامر املؤمنني ٔان جياهدوا ولكن هل طلـب مـهنم ٔان جياهـدوا هللا تبارك وتعاىل هنا ٔامر املؤمنني ٔان جياهدوا ولكن هل طلـب مـهنم ٔان جياهـدوا 
دا بعينـه ٔاو جياهـدوا اجلهـادين مًعـا؟ طلـب مـهنم ٔان جياهـدوا sحلجـة والبيـان دا بعينـه ٔاو جياهـدوا اجلهـادين مًعـا؟ طلـب مـهنم ٔان جياهـدوا sحلجـة والبيـان دا بعينـه ٔاو جياهـدوا اجلهـادين مًعـا؟ طلـب مـهنم ٔان جياهـدوا sحلجـة والبيـان دا بعينـه ٔاو جياهـدوا اجلهـادين مًعـا؟ طلـب مـهنم ٔان جياهـدوا sحلجـة والبيـان ·ا·ا·ا·ا

وجياهدوا sلسـيف والسـنان وٕاال لو انربت أالمة لكها وخرجت لتتعمل العمل الرشعي وجياهدوا sلسـيف والسـنان وٕاال لو انربت أالمة لكها وخرجت لتتعمل العمل الرشعي وجياهدوا sلسـيف والسـنان وٕاال لو انربت أالمة لكها وخرجت لتتعمل العمل الرشعي وجياهدوا sلسـيف والسـنان وٕاال لو انربت أالمة لكها وخرجت لتتعمل العمل الرشعي 
     هـو هـو هـو هـووتركت واجب اجلهاد اJي هو sلسـيف والسـنان لـضاع معـىن اجلهـاد، اJيوتركت واجب اجلهاد اJي هو sلسـيف والسـنان لـضاع معـىن اجلهـاد، اJيوتركت واجب اجلهاد اJي هو sلسـيف والسـنان لـضاع معـىن اجلهـاد، اJيوتركت واجب اجلهاد اJي هو sلسـيف والسـنان لـضاع معـىن اجلهـاد، اJي
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sلسـيف والسـنان لضاع اجلهـاد sلسـيف والسـنان لضاع اجلهـاد sلسـيف والسـنان لضاع اجلهـاد sلسـيف والسـنان لضاع اجلهـاد قتال املرشكني، ولو خرجت أالمة مجيعها لتحارب قتال املرشكني، ولو خرجت أالمة مجيعها لتحارب قتال املرشكني، ولو خرجت أالمة مجيعها لتحارب قتال املرشكني، ولو خرجت أالمة مجيعها لتحارب 
sحلجة والبيان، كثًريا من الناس ال يفهمون معـىن اجلهـاد وÁJ تـراه يقـول يف لك sحلجة والبيان، كثًريا من الناس ال يفهمون معـىن اجلهـاد وÁJ تـراه يقـول يف لك sحلجة والبيان، كثًريا من الناس ال يفهمون معـىن اجلهـاد وÁJ تـراه يقـول يف لك sحلجة والبيان، كثًريا من الناس ال يفهمون معـىن اجلهـاد وÁJ تـراه يقـول يف لك 
يشء خيرج فيه يقول ·اد يف سبيل هللا، القضية ليست كذÁ عىل إالطالق ومن يشء خيرج فيه يقول ·اد يف سبيل هللا، القضية ليست كذÁ عىل إالطالق ومن يشء خيرج فيه يقول ·اد يف سبيل هللا، القضية ليست كذÁ عىل إالطالق ومن يشء خيرج فيه يقول ·اد يف سبيل هللا، القضية ليست كذÁ عىل إالطالق ومن 

ال لهـا ضـابطها ال لهـا ضـابطها ال لهـا ضـابطها ال لهـا ضـابطها ،،،،اكن عنده فقه ولو قل يعمل هذه احلقيقة، اجلهاد ليست لكمة تقـال اكن عنده فقه ولو قل يعمل هذه احلقيقة، اجلهاد ليست لكمة تقـال اكن عنده فقه ولو قل يعمل هذه احلقيقة، اجلهاد ليست لكمة تقـال اكن عنده فقه ولو قل يعمل هذه احلقيقة، اجلهاد ليست لكمة تقـال 

معنـاه بـذل اجلهـد والطاقـة ٕالعـالء لكمـة هللا معنـاه بـذل اجلهـد والطاقـة ٕالعـالء لكمـة هللا معنـاه بـذل اجلهـد والطاقـة ٕالعـالء لكمـة هللا معنـاه بـذل اجلهـد والطاقـة ٕالعـالء لكمـة هللا     (((( لغة لغة لغة لغةاجلهاداجلهاداجلهاداجلهاده العلامء ٔالن ه العلامء ٔالن ه العلامء ٔالن ه العلامء ٔالن اليت وضعاليت وضعاليت وضعاليت وضع

بـذل اجلهـد بـذل اجلهـد بـذل اجلهـد بـذل اجلهـد ((((: : : :  كـام عرفـه ابـن جحـر وغـريه كـام عرفـه ابـن جحـر وغـريه كـام عرفـه ابـن جحـر وغـريه كـام عرفـه ابـن جحـر وغـريه::::واصـطالحاواصـطالحاواصـطالحاواصـطالحا    ، ، ، ، ))))تبارك وتعاىل يف أالرضتبارك وتعاىل يف أالرضتبارك وتعاىل يف أالرضتبارك وتعاىل يف أالرض
        انقطاع يف الصوتانقطاع يف الصوتانقطاع يف الصوتانقطاع يف الصوت    . . . . ))))والطاقة لقتال الكفار ٕالعالء لكمة هللا تبارك وتعاىلوالطاقة لقتال الكفار ٕالعالء لكمة هللا تبارك وتعاىلوالطاقة لقتال الكفار ٕالعالء لكمة هللا تبارك وتعاىلوالطاقة لقتال الكفار ٕالعالء لكمة هللا تبارك وتعاىل

 َوَما َاكَن الُْمْؤِمنُـوَن  َوَما َاكَن الُْمْؤِمنُـوَن  َوَما َاكَن الُْمْؤِمنُـوَن  َوَما َاكَن الُْمْؤِمنُـوَن ﴿﴿﴿﴿: : : :  تعاىل تعاىل تعاىل تعاىلفأنت عندما تفهم هذه القضية تفهم املراد من قول هللافأنت عندما تفهم هذه القضية تفهم املراد من قول هللافأنت عندما تفهم هذه القضية تفهم املراد من قول هللافأنت عندما تفهم هذه القضية تفهم املراد من قول هللا
        . . . . ﴾﴾﴾﴾ِلَيْنِفُروا َاكف¤ةً ِلَيْنِفُروا َاكف¤ةً ِلَيْنِفُروا َاكف¤ةً ِلَيْنِفُروا َاكف¤ةً 

 اخلري لكـه  اخلري لكـه  اخلري لكـه  اخلري لكـه ����، فقد رتب النيب ، فقد رتب النيب ، فقد رتب النيب ، فقد رتب النيب »»»»من يرد هللا به خريًا يفقهه يف ا�ينمن يرد هللا به خريًا يفقهه يف ا�ينمن يرد هللا به خريًا يفقهه يف ا�ينمن يرد هللا به خريًا يفقهه يف ا�ين««««: : : : ����وقو¡ وقو¡ وقو¡ وقو¡ ((((
        ). ). ). ). عىل الفقه يف ا�ين، وهذا مما يدل عىل ٔامهيته، وعظم شأنه وعلّو مزنلتهعىل الفقه يف ا�ين، وهذا مما يدل عىل ٔامهيته، وعظم شأنه وعلّو مزنلتهعىل الفقه يف ا�ين، وهذا مما يدل عىل ٔامهيته، وعظم شأنه وعلّو مزنلتهعىل الفقه يف ا�ين، وهذا مما يدل عىل ٔامهيته، وعظم شأنه وعلّو مزنلته

ومن مل يرد به خريا ومن مل يرد به خريا ومن مل يرد به خريا ومن مل يرد به خريا : : : : ----محه هللامحه هللامحه هللامحه هللار ر ر ر ----كام يقول العالمة الشـيخ ابن sز كام يقول العالمة الشـيخ ابن sز كام يقول العالمة الشـيخ ابن sز كام يقول العالمة الشـيخ ابن sز والعكس sلعكس والعكس sلعكس والعكس sلعكس والعكس sلعكس 
        ....» » » » من يرد هللا به خريًا يفقهه يف ا�ينمن يرد هللا به خريًا يفقهه يف ا�ينمن يرد هللا به خريًا يفقهه يف ا�ينمن يرد هللا به خريًا يفقهه يف ا�ين««««: : : : ال يفقهه يف ا�ين، انظر للحديثال يفقهه يف ا�ين، انظر للحديثال يفقهه يف ا�ين، انظر للحديثال يفقهه يف ا�ين، انظر للحديث

 فأنت ممن ٔاراد هللا تبارك وتعاىل هبم  فأنت ممن ٔاراد هللا تبارك وتعاىل هبم  فأنت ممن ٔاراد هللا تبارك وتعاىل هبم  فأنت ممن ٔاراد هللا تبارك وتعاىل هبم ،،،،فاعمل ٔانك لو فقهت يف دين هللا تبارك وتعاىلفاعمل ٔانك لو فقهت يف دين هللا تبارك وتعاىلفاعمل ٔانك لو فقهت يف دين هللا تبارك وتعاىلفاعمل ٔانك لو فقهت يف دين هللا تبارك وتعاىل
ســبحانه ســبحانه ســبحانه ســبحانه ----اخلري، اعمل ٔان هللا تبارك وتعاىل ٔاحبك واصـطفاك عـن كثـري ممـن خلـق اخلري، اعمل ٔان هللا تبارك وتعاىل ٔاحبك واصـطفاك عـن كثـري ممـن خلـق اخلري، اعمل ٔان هللا تبارك وتعاىل ٔاحبك واصـطفاك عـن كثـري ممـن خلـق اخلري، اعمل ٔان هللا تبارك وتعاىل ٔاحبك واصـطفاك عـن كثـري ممـن خلـق 

 فالبد ٔان حتافظ عىل هذه النعمة وهذه املنة الـيت امـنت هللا تبـارك وتعـاىل  فالبد ٔان حتافظ عىل هذه النعمة وهذه املنة الـيت امـنت هللا تبـارك وتعـاىل  فالبد ٔان حتافظ عىل هذه النعمة وهذه املنة الـيت امـنت هللا تبـارك وتعـاىل  فالبد ٔان حتافظ عىل هذه النعمة وهذه املنة الـيت امـنت هللا تبـارك وتعـاىل ----ىلىلىلىلوتعاوتعاوتعاوتعا
        . . . . علهيا بكعلهيا بكعلهيا بكعلهيا بك

، ، ، ، »»»»الناس معادن خيارمه يف اجلاهليـة خيـارمه يف إالسـالم ٕاذا فقهـواالناس معادن خيارمه يف اجلاهليـة خيـارمه يف إالسـالم ٕاذا فقهـواالناس معادن خيارمه يف اجلاهليـة خيـارمه يف إالسـالم ٕاذا فقهـواالناس معادن خيارمه يف اجلاهليـة خيـارمه يف إالسـالم ٕاذا فقهـوا««««: : : : ����وقو¡ وقو¡ وقو¡ وقو¡ ((((
فالفقه يف ا�ين مزنلته يف إالسالم عظمية، ودرجته يف الثواب كبرية؛ ٔالن املسمل ٕاذا فالفقه يف ا�ين مزنلته يف إالسالم عظمية، ودرجته يف الثواب كبرية؛ ٔالن املسمل ٕاذا فالفقه يف ا�ين مزنلته يف إالسالم عظمية، ودرجته يف الثواب كبرية؛ ٔالن املسمل ٕاذا فالفقه يف ا�ين مزنلته يف إالسالم عظمية، ودرجته يف الثواب كبرية؛ ٔالن املسمل ٕاذا 

عرف ما ¡، وما عليه من حقوق وواجبات، يعبـد ربـه عـىل عرف ما ¡، وما عليه من حقوق وواجبات، يعبـد ربـه عـىل عرف ما ¡، وما عليه من حقوق وواجبات، يعبـد ربـه عـىل عرف ما ¡، وما عليه من حقوق وواجبات، يعبـد ربـه عـىل تفقه يف ٔامور دينه، و تفقه يف ٔامور دينه، و تفقه يف ٔامور دينه، و تفقه يف ٔامور دينه، و 
        ).).).).عمل وبصرية، ويَُوفق للخري والسعادة يف ا�نيا واالٓخرةعمل وبصرية، ويَُوفق للخري والسعادة يف ا�نيا واالٓخرةعمل وبصرية، ويَُوفق للخري والسعادة يف ا�نيا واالٓخرةعمل وبصرية، ويَُوفق للخري والسعادة يف ا�نيا واالٓخرة
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 احلالل واحلرام ؤاقف ال، البد ٔان تكـون فقهيـا  احلالل واحلرام ؤاقف ال، البد ٔان تكـون فقهيـا  احلالل واحلرام ؤاقف ال، البد ٔان تكـون فقهيـا  احلالل واحلرام ؤاقف ال، البد ٔان تكـون فقهيـا معرفةمعرفةمعرفةمعرفةطبعا قضية الفقه ليس معناه طبعا قضية الفقه ليس معناه طبعا قضية الفقه ليس معناه طبعا قضية الفقه ليس معناه 
     ٔاقسام املياه ٔاربعة ٔاقسام املياه ٔاربعة ٔاقسام املياه ٔاربعة ٔاقسام املياه ٔاربعةمثالمثالمثالمثال        حفظحفظحفظحفظيف ٕانزال احلمك عىل قضية معينة، املساÝٔ ليست قضية يف ٕانزال احلمك عىل قضية معينة، املساÝٔ ليست قضية يف ٕانزال احلمك عىل قضية معينة، املساÝٔ ليست قضية يف ٕانزال احلمك عىل قضية معينة، املساÝٔ ليست قضية 

مثًال ٔاو ثالثة ٔاو اثنني عىل حسب الكتب، القضية ٔاعىل من ذÁ، البد ٔان تعرف مثًال ٔاو ثالثة ٔاو اثنني عىل حسب الكتب، القضية ٔاعىل من ذÁ، البد ٔان تعرف مثًال ٔاو ثالثة ٔاو اثنني عىل حسب الكتب، القضية ٔاعىل من ذÁ، البد ٔان تعرف مثًال ٔاو ثالثة ٔاو اثنني عىل حسب الكتب، القضية ٔاعىل من ذÁ، البد ٔان تعرف 
 ÁJمـثًال بعيهنـا، و Ýزà كيف يزنل هذا احلمك الرشعي عىل قضية بعيهنا، ٔاو عـىل ÁJمـثًال بعيهنـا، و Ýزà كيف يزنل هذا احلمك الرشعي عىل قضية بعيهنا، ٔاو عـىل ÁJمـثًال بعيهنـا، و Ýزà كيف يزنل هذا احلمك الرشعي عىل قضية بعيهنا، ٔاو عـىل ÁJمـثًال بعيهنـا، و Ýزà كيف يزنل هذا احلمك الرشعي عىل قضية بعيهنا، ٔاو عـىل

رب حامل فقه رب حامل فقه رب حامل فقه رب حامل فقه ««««: : : : ����للفقه هذا درجات، فيه خشص ينقل الفقه فقط كام قال النيب للفقه هذا درجات، فيه خشص ينقل الفقه فقط كام قال النيب للفقه هذا درجات، فيه خشص ينقل الفقه فقط كام قال النيب للفقه هذا درجات، فيه خشص ينقل الفقه فقط كام قال النيب 
الة تسعة، رمق واحد إالسالم، يقول، الة تسعة، رمق واحد إالسالم، يقول، الة تسعة، رمق واحد إالسالم، يقول، الة تسعة، رمق واحد إالسالم، يقول، رشوط الصرشوط الصرشوط الصرشوط الص: : : : حامل فقه ٔاي يقولحامل فقه ٔاي يقولحامل فقه ٔاي يقولحامل فقه ٔاي يقول» » » » ليس بفقيهليس بفقيهليس بفقيهليس بفقيه

        . . . .  من يزنل هذه أالحاكم عىل ٔارض الواقع، من يزنل هذه أالحاكم عىل ٔارض الواقع، من يزنل هذه أالحاكم عىل ٔارض الواقع، من يزنل هذه أالحاكم عىل ٔارض الواقع،قلقلقلقلهو فقيه من هذا الباب ولكن هو فقيه من هذا الباب ولكن هو فقيه من هذا الباب ولكن هو فقيه من هذا الباب ولكن 

 فالفقيه من  فالفقيه من  فالفقيه من  فالفقيه من ،،،،"""" اسـتدل عىل ما مل يكن مبا اكن فٕان أالمور اشتباه اسـتدل عىل ما مل يكن مبا اكن فٕان أالمور اشتباه اسـتدل عىل ما مل يكن مبا اكن فٕان أالمور اشتباه اسـتدل عىل ما مل يكن مبا اكن فٕان أالمور اشتباه""""    :::: يقول يقول يقول يقول����وعيل وعيل وعيل وعيل 
املمكن يكون فيه حمك êبت يف املساÝٔ، وتتغري الفتوى بتغـري الزمـان واملـاكن، مـع املمكن يكون فيه حمك êبت يف املساÝٔ، وتتغري الفتوى بتغـري الزمـان واملـاكن، مـع املمكن يكون فيه حمك êبت يف املساÝٔ، وتتغري الفتوى بتغـري الزمـان واملـاكن، مـع املمكن يكون فيه حمك êبت يف املساÝٔ، وتتغري الفتوى بتغـري الزمـان واملـاكن، مـع 

 دخل عليه رجل فقال  دخل عليه رجل فقال  دخل عليه رجل فقال  دخل عليه رجل فقال ----ريض هللا عهنامريض هللا عهنامريض هللا عهنامريض هللا عهنام----ابن عباس ابن عباس ابن عباس ابن عباس ««««احلمك، عىل سبيل املثال احلمك، عىل سبيل املثال احلمك، عىل سبيل املثال احلمك، عىل سبيل املثال ثبات ثبات ثبات ثبات 
ال، دخل آخر يف نفس اZلس ٔاو يف جملس ال، دخل آخر يف نفس اZلس ٔاو يف جملس ال، دخل آخر يف نفس اZلس ٔاو يف جملس ال، دخل آخر يف نفس اZلس ٔاو يف جملس : : : : f ابن عباس ٔالقاتل املؤمن توبة؟قالf ابن عباس ٔالقاتل املؤمن توبة؟قالf ابن عباس ٔالقاتل املؤمن توبة؟قالf ابن عباس ٔالقاتل املؤمن توبة؟قال

فتعجب ٔاحصابه من قو¡ فتعجب ٔاحصابه من قو¡ فتعجب ٔاحصابه من قو¡ فتعجب ٔاحصابه من قو¡ ، ، ، ، نعمنعمنعمنعم: : : : آخر قال f ابن عباس هل لقاتل املؤمن توبة؟ قالآخر قال f ابن عباس هل لقاتل املؤمن توبة؟ قالآخر قال f ابن عباس هل لقاتل املؤمن توبة؟ قالآخر قال f ابن عباس هل لقاتل املؤمن توبة؟ قال
يف عني من اJي يف عني من اJي يف عني من اJي يف عني من اJي »  »  »  »  ت يف عينه حرصت يف عينه حرصت يف عينه حرصت يف عينه حرصرٔايرٔايرٔايرٔاي:  :  :  :  لهذا ال ولهذا نعم، فسألوه عن ذÁ، قاللهذا ال ولهذا نعم، فسألوه عن ذÁ، قاللهذا ال ولهذا نعم، فسألوه عن ذÁ، قاللهذا ال ولهذا نعم، فسألوه عن ذÁ، قال

ن لقاتـل املـؤمن توبـة ســيذهب ن لقاتـل املـؤمن توبـة ســيذهب ن لقاتـل املـؤمن توبـة ســيذهب ن لقاتـل املـؤمن توبـة ســيذهب أ أ أ أ ال، ٔالنه لو عرف ال، ٔالنه لو عرف ال، ٔالنه لو عرف ال، ٔالنه لو عرف : : : : قال ¡ ٔالقاتل املؤمن توبة قالقال ¡ ٔالقاتل املؤمن توبة قالقال ¡ ٔالقاتل املؤمن توبة قالقال ¡ ٔالقاتل املؤمن توبة قال

    ���� فاكن هذا فقه عايل جًدا من ابن عبـاس  فاكن هذا فقه عايل جًدا من ابن عبـاس  فاكن هذا فقه عايل جًدا من ابن عبـاس  فاكن هذا فقه عايل جًدا من ابن عبـاس ����ويقتل مث يقول سأتوب ٕاىل هللا ويقتل مث يقول سأتوب ٕاىل هللا ويقتل مث يقول سأتوب ٕاىل هللا ويقتل مث يقول سأتوب ٕاىل هللا 
وقال لهذا الرجل ال حىت يغلق sب الرش يف عينيه وقال لهذا الرجل ال حىت يغلق sب الرش يف عينيه وقال لهذا الرجل ال حىت يغلق sب الرش يف عينيه وقال لهذا الرجل ال حىت يغلق sب الرش يف عينيه ٕانه مخد فتنة سـتقاد ٔاو سـتقوم،ٕانه مخد فتنة سـتقاد ٔاو سـتقوم،ٕانه مخد فتنة سـتقاد ٔاو سـتقوم،ٕانه مخد فتنة سـتقاد ٔاو سـتقوم،

        . . . . الرجلالرجلالرجلالرجلفيحجب هذا فيحجب هذا فيحجب هذا فيحجب هذا 

 ثـالث طلقـات يف جملـس  ثـالث طلقـات يف جملـس  ثـالث طلقـات يف جملـس  ثـالث طلقـات يف جملـس ���� اكن الطالق يف عهـد النـيب  اكن الطالق يف عهـد النـيب  اكن الطالق يف عهـد النـيب  اكن الطالق يف عهـد النـيب ����ومثال سـيدà معر ومثال سـيدà معر ومثال سـيدà معر ومثال سـيدà معر 

 جفاء معـر  جفاء معـر  جفاء معـر  جفاء معـر ���� يعدها طلقة واحدة وكذÁ يف خالفة ٔايب بكر  يعدها طلقة واحدة وكذÁ يف خالفة ٔايب بكر  يعدها طلقة واحدة وكذÁ يف خالفة ٔايب بكر  يعدها طلقة واحدة وكذÁ يف خالفة ٔايب بكر ����واحد اكن النيب واحد اكن النيب واحد اكن النيب واحد اكن النيب 

يف بدايـة صـدر يف بدايـة صـدر يف بدايـة صـدر يف بدايـة صـدر     اكناكناكناكن: : : :  فسـئل عـن الطـالق الـثالث يف اZلـس الواحـد فقـال فسـئل عـن الطـالق الـثالث يف اZلـس الواحـد فقـال فسـئل عـن الطـالق الـثالث يف اZلـس الواحـد فقـال فسـئل عـن الطـالق الـثالث يف اZلـس الواحـد فقـال����
ق عىل عهده بدٔا يقول ٔان ق عىل عهده بدٔا يقول ٔان ق عىل عهده بدٔا يقول ٔان ق عىل عهده بدٔا يقول ٔان  اكن ميرها طالقا واحًدا، بعد ذÁ ملا كرث الطال اكن ميرها طالقا واحًدا، بعد ذÁ ملا كرث الطال اكن ميرها طالقا واحًدا، بعد ذÁ ملا كرث الطال اكن ميرها طالقا واحًدا، بعد ذÁ ملا كرث الطال،،،،خالفته خالفته خالفته خالفته 
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    ����ثالث طلقات يف جملس واحد بثالث طلقات، العلامء هنا يقولـون هـل معـر ثالث طلقات يف جملس واحد بثالث طلقات، العلامء هنا يقولـون هـل معـر ثالث طلقات يف جملس واحد بثالث طلقات، العلامء هنا يقولـون هـل معـر ثالث طلقات يف جملس واحد بثالث طلقات، العلامء هنا يقولـون هـل معـر 

: : : :  قال العلـامء قال العلـامء قال العلـامء قال العلـامء؟؟؟؟ الفتوى الفتوى الفتوى الفتوى����، ال احلمك êبت ولكن ملاذا غري معر ، ال احلمك êبت ولكن ملاذا غري معر ، ال احلمك êبت ولكن ملاذا غري معر ، ال احلمك êبت ولكن ملاذا غري معر ؟؟؟؟غري احلمك الرشعيغري احلمك الرشعيغري احلمك الرشعيغري احلمك الرشعي
        . . . . هذا من sب السـياسة الرشعيةهذا من sب السـياسة الرشعيةهذا من sب السـياسة الرشعيةهذا من sب السـياسة الرشعية

 بكتـاب  بكتـاب  بكتـاب  بكتـاب  رٔايت الناس يتالعبون بكتاب هللا فلـام رآمه يتالعبـون رٔايت الناس يتالعبون بكتاب هللا فلـام رآمه يتالعبـون رٔايت الناس يتالعبون بكتاب هللا فلـام رآمه يتالعبـون رٔايت الناس يتالعبون بكتاب هللا فلـام رآمه يتالعبـون����ملا سـئل معر ملا سـئل معر ملا سـئل معر ملا سـئل معر 
هللا ويكرث لفظ الطالق يف ٔالسنهتم ماذا فعل؟ ٔاو ماذا صنع؟ ٔاجحم القضية حبيـث هللا ويكرث لفظ الطالق يف ٔالسنهتم ماذا فعل؟ ٔاو ماذا صنع؟ ٔاجحم القضية حبيـث هللا ويكرث لفظ الطالق يف ٔالسنهتم ماذا فعل؟ ٔاو ماذا صنع؟ ٔاجحم القضية حبيـث هللا ويكرث لفظ الطالق يف ٔالسنهتم ماذا فعل؟ ٔاو ماذا صنع؟ ٔاجحم القضية حبيـث 
يغلق الباب علهيم، ٔالنه لو ٔاغلق الباب سوف خياف ٔاي ٔاحد منا ٔان يتلفظ بثالث يغلق الباب علهيم، ٔالنه لو ٔاغلق الباب سوف خياف ٔاي ٔاحد منا ٔان يتلفظ بثالث يغلق الباب علهيم، ٔالنه لو ٔاغلق الباب سوف خياف ٔاي ٔاحد منا ٔان يتلفظ بثالث يغلق الباب علهيم، ٔالنه لو ٔاغلق الباب سوف خياف ٔاي ٔاحد منا ٔان يتلفظ بثالث 
طلقات يف جملس واحد، فالفقيه هو اJي يسـتطيع ٔان يزنل احلمك الرشعي يف ماكنه طلقات يف جملس واحد، فالفقيه هو اJي يسـتطيع ٔان يزنل احلمك الرشعي يف ماكنه طلقات يف جملس واحد، فالفقيه هو اJي يسـتطيع ٔان يزنل احلمك الرشعي يف ماكنه طلقات يف جملس واحد، فالفقيه هو اJي يسـتطيع ٔان يزنل احلمك الرشعي يف ماكنه 

عه، الفقيه ليس معناه ٔان يكون حـشوf ٕانـه عه، الفقيه ليس معناه ٔان يكون حـشوf ٕانـه عه، الفقيه ليس معناه ٔان يكون حـشوf ٕانـه عه، الفقيه ليس معناه ٔان يكون حـشوf ٕانـه وهذا من احلمكة وضع اليشء يف موضوهذا من احلمكة وضع اليشء يف موضوهذا من احلمكة وضع اليشء يف موضوهذا من احلمكة وضع اليشء يف موض
حيفظ مسائل العلامء فقط، البد من التطبيق العميل ملثل هذه املسائل والبـد مـن حيفظ مسائل العلامء فقط، البد من التطبيق العميل ملثل هذه املسائل والبـد مـن حيفظ مسائل العلامء فقط، البد من التطبيق العميل ملثل هذه املسائل والبـد مـن حيفظ مسائل العلامء فقط، البد من التطبيق العميل ملثل هذه املسائل والبـد مـن 

        ....معرفة كيف يزنل هذه أالحاكم يف دنيا الناس،معرفة كيف يزنل هذه أالحاكم يف دنيا الناس،معرفة كيف يزنل هذه أالحاكم يف دنيا الناس،معرفة كيف يزنل هذه أالحاكم يف دنيا الناس،

     ممكن يسأل بعض أالسـئ� ؤانت تعرف احلمك فهيا، لكن من املمكـن ممكن يسأل بعض أالسـئ� ؤانت تعرف احلمك فهيا، لكن من املمكـن ممكن يسأل بعض أالسـئ� ؤانت تعرف احلمك فهيا، لكن من املمكـن ممكن يسأل بعض أالسـئ� ؤانت تعرف احلمك فهيا، لكن من املمكـن.... بعض الناس بعض الناس بعض الناس بعض الناس
فالبد ٔان تكون ذكيا وهذا هـو الفقـه، وÁJ فالبد ٔان تكون ذكيا وهذا هـو الفقـه، وÁJ فالبد ٔان تكون ذكيا وهذا هـو الفقـه، وÁJ فالبد ٔان تكون ذكيا وهذا هـو الفقـه، وÁJ ٔان حتجم عن اجلواب ملصلحة راحجة،ٔان حتجم عن اجلواب ملصلحة راحجة،ٔان حتجم عن اجلواب ملصلحة راحجة،ٔان حتجم عن اجلواب ملصلحة راحجة،

عـمل عـمل عـمل عـمل  مسـ مسـ مسـ مسـىىىى    ----رمحـه هللارمحـه هللارمحـه هللارمحـه هللا----، إالمام ٔابو حنيفة ، إالمام ٔابو حنيفة ، إالمام ٔابو حنيفة ، إالمام ٔابو حنيفة ه ال يقته ال يقته ال يقته ال يقترصرصرصرص عىل املسائل الفقهية عىل املسائل الفقهية عىل املسائل الفقهية عىل املسائل الفقهيةٔايًضا الفقئايًضا الفقئايًضا الفقئايًضا الفقي
فالفقيه هو اJي حيسن ٔان يتعامل مـع النـصوص واJي فالفقيه هو اJي حيسن ٔان يتعامل مـع النـصوص واJي فالفقيه هو اJي حيسن ٔان يتعامل مـع النـصوص واJي فالفقيه هو اJي حيسن ٔان يتعامل مـع النـصوص واJي ����عتقاد بعمل الفقه االٔكرب،عتقاد بعمل الفقه االٔكرب،عتقاد بعمل الفقه االٔكرب،عتقاد بعمل الفقه االٔكرب،

        ............حيسن اعتقادهحيسن اعتقادهحيسن اعتقادهحيسن اعتقاده

        الباب األولالباب األولالباب األولالباب األول

         مسائل مسائل مسائل مسائل يف ٔاحاكم الطهارة واملياه وفيه عدة يف ٔاحاكم الطهارة واملياه وفيه عدة يف ٔاحاكم الطهارة واملياه وفيه عدة يف ٔاحاكم الطهارة واملياه وفيه عدة

        ::::يف التعريف sلطهارة وبيان ٔامهيهتا ؤاقسا�ايف التعريف sلطهارة وبيان ٔامهيهتا ؤاقسا�ايف التعريف sلطهارة وبيان ٔامهيهتا ؤاقسا�ايف التعريف sلطهارة وبيان ٔامهيهتا ؤاقسا�ا: : : : املساÝٔ أالوىلاملساÝٔ أالوىلاملساÝٔ أالوىلاملساÝٔ أالوىل

 الطهارة  الطهارة  الطهارة  الطهارة ىهىهىهىه مفتاح الصالة، وآكد رشوطها، والرشط  مفتاح الصالة، وآكد رشوطها، والرشط  مفتاح الصالة، وآكد رشوطها، والرشط  مفتاح الصالة، وآكد رشوطها، والرشط ----::::ؤاقسا�ا ؤاقسا�ا ؤاقسا�ا ؤاقسا�ا : : : : ٔامهية لطهارةٔامهية لطهارةٔامهية لطهارةٔامهية لطهارة( ( ( ( ----١١١١
        ).).).).البد ٔان يتقدم عىل املرشوطالبد ٔان يتقدم عىل املرشوطالبد ٔان يتقدم عىل املرشوطالبد ٔان يتقدم عىل املرشوط

        ::::والطهارة عىل قسمنيوالطهارة عىل قسمنيوالطهارة عىل قسمنيوالطهارة عىل قسمني
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ما ران ما ران ما ران ما ران طهارة معنوية وطهارة معنوية وطهارة معنوية وطهارة معنوية وىهىهىهىه طهارة القلب من الرشك واملعا طهارة القلب من الرشك واملعا طهارة القلب من الرشك واملعا طهارة القلب من الرشك واملعايصيصيصيص ولك  ولك  ولك  ولك ((((        ::::القسم أالولالقسم أالولالقسم أالولالقسم أالول
عليه، وعليه، وعليه، وعليه، وىهىهىهىه ٔامه من طهارة البدن وال ميكن ٔان تتحق طهارة البدن مع وجـود  ٔامه من طهارة البدن وال ميكن ٔان تتحق طهارة البدن مع وجـود  ٔامه من طهارة البدن وال ميكن ٔان تتحق طهارة البدن مع وجـود  ٔامه من طهارة البدن وال ميكن ٔان تتحق طهارة البدن مع وجـود جنجنجنجنـس ـس ـس ـس 

منمنمنمنا املرشكون ا املرشكون ا املرشكون ا املرشكون جنجنجنجنسسسس﴿﴿﴿﴿    ::::الرشك كام قال تعاىلالرشك كام قال تعاىلالرشك كام قال تعاىلالرشك كام قال تعاىل         ....﴾ ﴾ ﴾ ﴾ إإإٕا

يتيتيتيت تفصيل القول فهيا يف أالسطر التالية تفصيل القول فهيا يف أالسطر التالية تفصيل القول فهيا يف أالسطر التالية تفصيل القول فهيا يف أالسطر التالية: : : : القسم الثاالقسم الثاالقسم الثاالقسم الثاينينينين             ::::الطهارة احلسـية، وسـيأالطهارة احلسـية، وسـيأالطهارة احلسـية، وسـيأالطهارة احلسـية، وسـيأ

        ....النظافة والزناهة من أالقذارالنظافة والزناهة من أالقذارالنظافة والزناهة من أالقذارالنظافة والزناهة من أالقذار: : : : وووويهيهيهيه يف اللغة يف اللغة يف اللغة يف اللغة: : : :  تعريفها تعريفها تعريفها تعريفها----٢٢٢٢

        ....رفع احلدث، وزوال اخلبثرفع احلدث، وزوال اخلبثرفع احلدث، وزوال اخلبثرفع احلدث، وزوال اخلبث: : : : صطالحصطالحصطالحصطالح ويف  ويف  ويف  ويف ����

    ٕازاÝ الوصــف املــانع مـن الــصالة sســتعامل املــاء يف مجيــعٕازاÝ الوصــف املــانع مـن الــصالة sســتعامل املــاء يف مجيــعٕازاÝ الوصــف املــانع مـن الــصالة sســتعامل املــاء يف مجيــعٕازاÝ الوصــف املــانع مـن الــصالة sســتعامل املــاء يف مجيــع:::: واملـراد sرتفــاع احلـدث واملـراد sرتفــاع احلـدث واملـراد sرتفــاع احلـدث واملـراد sرتفــاع احلـدث
ٕان اكن احلدث ٔاكرب، وٕان اكن حدê ٔاصغر يكفي مروره عىل ٔاعضاء الوضوء ٕان اكن احلدث ٔاكرب، وٕان اكن حدê ٔاصغر يكفي مروره عىل ٔاعضاء الوضوء ٕان اكن احلدث ٔاكرب، وٕان اكن حدê ٔاصغر يكفي مروره عىل ٔاعضاء الوضوء ٕان اكن احلدث ٔاكرب، وٕان اكن حدê ٔاصغر يكفي مروره عىل ٔاعضاء الوضوء البدن،البدن،البدن،البدن،

بنية، وٕان فقد املاء ٔاو بنية، وٕان فقد املاء ٔاو بنية، وٕان فقد املاء ٔاو بنية، وٕان فقد املاء ٔاو جعجعجعجعز عنه اسـتعمل ماينوب عنـه وهـو  الـز عنه اسـتعمل ماينوب عنـه وهـو  الـز عنه اسـتعمل ماينوب عنـه وهـو  الـز عنه اسـتعمل ماينوب عنـه وهـو  الـرترترترتاب، عـىل الـصفة اب، عـىل الـصفة اب، عـىل الـصفة اب، عـىل الـصفة 
        ....ر هبا رشعار هبا رشعار هبا رشعار هبا رشعااملأمو املأمو املأمو املأمو 

ن ٔاتوضأ حىت ٔارفع عين احلدث اJي مينع من ن ٔاتوضأ حىت ٔارفع عين احلدث اJي مينع من ن ٔاتوضأ حىت ٔارفع عين احلدث اJي مينع من ن ٔاتوضأ حىت ٔارفع عين احلدث اJي مينع من أ أ أ أ     ))))رفع احلدثرفع احلدثرفع احلدثرفع احلدث ( ( ( (    :::: معىن الطهارة معىن الطهارة معىن الطهارة معىن الطهارة::::يقوليقوليقوليقول
يتيتيتيت     ٕان شـاء ٕان شـاء ٕان شـاء ٕان شـاء ----الصالة ٔاو من قراءة القرآن ٔاو من الطواف ٔاو ما شـابه ذÁ كـام ســيأالصالة ٔاو من قراءة القرآن ٔاو من الطواف ٔاو ما شـابه ذÁ كـام ســيأالصالة ٔاو من قراءة القرآن ٔاو من الطواف ٔاو ما شـابه ذÁ كـام ســيأالصالة ٔاو من قراءة القرآن ٔاو من الطواف ٔاو ما شـابه ذÁ كـام ســيأ

        . . . . هللاهللاهللاهللا

ن ٔاصيل، حىت ٔارفع هذا احلدث، احلدث ن ٔاصيل، حىت ٔارفع هذا احلدث، احلدث ن ٔاصيل، حىت ٔارفع هذا احلدث، احلدث ن ٔاصيل، حىت ٔارفع هذا احلدث، احلدث أ أ أ أ  ٔاà ٔاحدثت ٔاحتاج  ٔاà ٔاحدثت ٔاحتاج  ٔاà ٔاحدثت ٔاحتاج  ٔاà ٔاحدثت ٔاحتاج ))))رفع احلدث رفع احلدث رفع احلدث رفع احلدث :(:(:(:(معىنمعىنمعىنمعىن
ٓآيتيتيتيت لرفع احلدث أالصغر ٔارفعـه مبـاذا؟ sلوضـوء، sٕمـرار  لرفع احلدث أالصغر ٔارفعـه مبـاذا؟ sلوضـوء، sٕمـرار  لرفع احلدث أالصغر ٔارفعـه مبـاذا؟ sلوضـوء، sٕمـرار  لرفع احلدث أالصغر ٔارفعـه مبـاذا؟ sلوضـوء، sٕمـرار هنا معنوي ٔاو حهنا معنوي ٔاو حهنا معنوي ٔاو حهنا معنوي ٔاو حيسيسيسيس؟ ملا ؟ ملا ؟ ملا ؟ ملا  ٓا ٓا ا

يتيتيتيت ذكرها  ذكرها  ذكرها  ذكرها          . . . . ٕان شاء هللإان شاء هللإان شاء هللإان شاء هللا----املاء عىل ٔاعضاء الوضوء اليت سـيأاملاء عىل ٔاعضاء الوضوء اليت سـيأاملاء عىل ٔاعضاء الوضوء اليت سـيأاملاء عىل ٔاعضاء الوضوء اليت سـيأ

طيب لو ٔاà ٔاحدثت حدê ٔاكرب من جنابة ٔاو حيض ٔاو نفاس، احلدث االٔكـرب هنـا طيب لو ٔاà ٔاحدثت حدê ٔاكرب من جنابة ٔاو حيض ٔاو نفاس، احلدث االٔكـرب هنـا طيب لو ٔاà ٔاحدثت حدê ٔاكرب من جنابة ٔاو حيض ٔاو نفاس، احلدث االٔكـرب هنـا طيب لو ٔاà ٔاحدثت حدê ٔاكرب من جنابة ٔاو حيض ٔاو نفاس، احلدث االٔكـرب هنـا 
فكـوفكـوفكـوفكـوينينينين ٔا ٔا ٔا ٔاغغغغـسل مجيـع البـدن ـسل مجيـع البـدن ـسل مجيـع البـدن ـسل مجيـع البـدن لوضوء؟ الغسل، ملاذا؟ ٔالنه ٔاكرب،لوضوء؟ الغسل، ملاذا؟ ٔالنه ٔاكرب،لوضوء؟ الغسل، ملاذا؟ ٔالنه ٔاكرب،لوضوء؟ الغسل، ملاذا؟ ٔالنه ٔاكرب،يسـتلزم الغسل ٔام ايسـتلزم الغسل ٔام ايسـتلزم الغسل ٔام ايسـتلزم الغسل ٔام ا

    ، رفع احلدث ٔارفع الوصف املانع اJي مينعين مـن ، رفع احلدث ٔارفع الوصف املانع اJي مينعين مـن ، رفع احلدث ٔارفع الوصف املانع اJي مينعين مـن ، رفع احلدث ٔارفع الوصف املانع اJي مينعين مـن ٔارفع احلدثٔارفع احلدثٔارفع احلدثٔارفع احلدث    ينينينينننننأ أ أ أ  ذÁ  ذÁ  ذÁ  ذs Áملاء معىنsملاء معىنsملاء معىنsملاء معىن
 ســواء اكن احلــدث ٔاكــرب ٔاو ٔاصــغر، ٔاكــرب يرفعــه الغــسل، ؤاصــغر يرفعــه  ســواء اكن احلــدث ٔاكــرب ٔاو ٔاصــغر، ٔاكــرب يرفعــه الغــسل، ؤاصــغر يرفعــه  ســواء اكن احلــدث ٔاكــرب ٔاو ٔاصــغر، ٔاكــرب يرفعــه الغــسل، ؤاصــغر يرفعــه  ســواء اكن احلــدث ٔاكــرب ٔاو ٔاصــغر، ٔاكــرب يرفعــه الغــسل، ؤاصــغر يرفعــه الــصالةالــصالةالــصالةالــصالة
        . . . . الوضوءالوضوءالوضوءالوضوء
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وٕان فقد املاء ٔاو وٕان فقد املاء ٔاو وٕان فقد املاء ٔاو وٕان فقد املاء ٔاو جعجعجعجعز عنه اسـتعمل ما ينوب عنه، وهو الز عنه اسـتعمل ما ينوب عنه، وهو الز عنه اسـتعمل ما ينوب عنه، وهو الز عنه اسـتعمل ما ينوب عنه، وهو الرترترترتاب، عىل الصفة املأمور اب، عىل الصفة املأمور اب، عىل الصفة املأمور اب، عىل الصفة املأمور ((((
يتيتيتيت ذكرها ٕان شاء هللا يف  ذكرها ٕان شاء هللا يف  ذكرها ٕان شاء هللا يف  ذكرها ٕان شاء هللا يف . . . . هبا رشعاً هبا رشعاً هبا رشعاً هبا رشعاً          . . . . ))))sب التميمsب التميمsب التميمsب التميموسـيأوسـيأوسـيأوسـيأ

ٔاà فقدت املاء وال ٔاجد املاء لٔاà فقدت املاء وال ٔاجد املاء لٔاà فقدت املاء وال ٔاجد املاء لٔاà فقدت املاء وال ٔاجد املاء ليكيكيكيك ٔاتوضأ ماذا ٔاصنع؟ ٔاحتول للبدل، والبدل يقوم مقام  ٔاتوضأ ماذا ٔاصنع؟ ٔاحتول للبدل، والبدل يقوم مقام  ٔاتوضأ ماذا ٔاصنع؟ ٔاحتول للبدل، والبدل يقوم مقام  ٔاتوضأ ماذا ٔاصنع؟ ٔاحتول للبدل، والبدل يقوم مقام 
املبدل عنه يف لك يشء، فاàٔ االٓن ال ٔاجد ماء ٔاتوضأ هبا وال ماء ٔاغتسل هبـا يبقـاملبدل عنه يف لك يشء، فاàٔ االٓن ال ٔاجد ماء ٔاتوضأ هبا وال ماء ٔاغتسل هبـا يبقـاملبدل عنه يف لك يشء، فاàٔ االٓن ال ٔاجد ماء ٔاتوضأ هبا وال ماء ٔاغتسل هبـا يبقـاملبدل عنه يف لك يشء، فاàٔ االٓن ال ٔاجد ماء ٔاتوضأ هبا وال ماء ٔاغتسل هبـا يبقـىىىى    

طاملا ٔانت ال طاملا ٔانت ال طاملا ٔانت ال طاملا ٔانت ال جتجتجتجتد املـاء فانتقـل ٕاىل د املـاء فانتقـل ٕاىل د املـاء فانتقـل ٕاىل د املـاء فانتقـل ٕاىل : : : : يف هذه احلاÝ الرشع خيفف عين أالحاكم يقوليف هذه احلاÝ الرشع خيفف عين أالحاكم يقوليف هذه احلاÝ الرشع خيفف عين أالحاكم يقوليف هذه احلاÝ الرشع خيفف عين أالحاكم يقول
s التميمs التميمs التميمs يف حيهنا، انتقل ٕاىل التميم، ٕان فقد  يف حيهنا، انتقل ٕاىل التميم، ٕان فقد  يف حيهنا، انتقل ٕاىل التميم، ٕان فقد  يف حيهنا، انتقل ٕاىل التميم، ٕان فقد ----ٕان شاء هللا تعاىلٕان شاء هللا تعاىلٕان شاء هللا تعاىلٕان شاء هللا تعاىل----لصفة اليت سـنذكرها لصفة اليت سـنذكرها لصفة اليت سـنذكرها لصفة اليت سـنذكرها التميم 

املاء ٔاو املاء ٔاو املاء ٔاو املاء ٔاو جعجعجعجعز عن اسـتعام¡، العجز عن اسـتعام¡ ممكن يكون ملرض، خشـص مـريض ز عن اسـتعام¡، العجز عن اسـتعام¡ ممكن يكون ملرض، خشـص مـريض ز عن اسـتعام¡، العجز عن اسـتعام¡ ممكن يكون ملرض، خشـص مـريض ز عن اسـتعام¡، العجز عن اسـتعام¡ ممكن يكون ملرض، خشـص مـريض 
ٔاو به ٔاو به ٔاو به ٔاو به جشجشجشجشة مثًال ولو اسـتعملت املاء لهلكت ووقع عيل ة مثًال ولو اسـتعملت املاء لهلكت ووقع عيل ة مثًال ولو اسـتعملت املاء لهلكت ووقع عيل ة مثًال ولو اسـتعملت املاء لهلكت ووقع عيل رضرضرضرضر sلر sلر sلر sلغغغغ، ٔاو ، ٔاو ، ٔاو ، ٔاو ،،،،مرض شديد مرض شديد مرض شديد مرض شديد 
 لو ذهبت وتوضـأت ٔالمـسك بـه  لو ذهبت وتوضـأت ٔالمـسك بـه  لو ذهبت وتوضـأت ٔالمـسك بـه  لو ذهبت وتوضـأت ٔالمـسك بـه ،،،،ماكن فيه ماء ولكنين ٔاخاف من عدوماكن فيه ماء ولكنين ٔاخاف من عدوماكن فيه ماء ولكنين ٔاخاف من عدوماكن فيه ماء ولكنين ٔاخاف من عدوٕان ٔاà يف ٕان ٔاà يف ٕان ٔاà يف ٕان ٔاà يف 

هذا العدو ٔاو لقتلين هذا العدو، يف هذه احلاÝ تلجئك الرشيعة ٕاىل التميم وال توقـع هذا العدو ٔاو لقتلين هذا العدو، يف هذه احلاÝ تلجئك الرشيعة ٕاىل التميم وال توقـع هذا العدو ٔاو لقتلين هذا العدو، يف هذه احلاÝ تلجئك الرشيعة ٕاىل التميم وال توقـع هذا العدو ٔاو لقتلين هذا العدو، يف هذه احلاÝ تلجئك الرشيعة ٕاىل التميم وال توقـع 
        . . . . الالالالرضرضرضرضر بنفسكر بنفسكر بنفسكر بنفسك

        . . . . ))))زوال النجاسة من البدن والثوب واملاكنزوال النجاسة من البدن والثوب واملاكنزوال النجاسة من البدن والثوب واملاكنزوال النجاسة من البدن والثوب واملاكن: : : : ٔائائائاي: : : : واملراد بزوال اخلََبثواملراد بزوال اخلََبثواملراد بزوال اخلََبثواملراد بزوال اخلََبث: (: (: (: (يقوليقوليقوليقول

هنا اخلبث هذا يشء حهنا اخلبث هذا يشء حهنا اخلبث هذا يشء حهنا اخلبث هذا يشء حيسيسيسيس ٔاو معنوي؟ ح ٔاو معنوي؟ ح ٔاو معنوي؟ ح ٔاو معنوي؟ حيسيسيسيس ملموس البول والغائط وا�م هـذه  ملموس البول والغائط وا�م هـذه  ملموس البول والغائط وا�م هـذه  ملموس البول والغائط وا�م هـذه 
        ....ٔاشـياء حسـية ٔاو ال؟ ٔاشـياء حسـية فالبد من ٕازالهتا هذا امسه زوال اخلبثٔاشـياء حسـية ٔاو ال؟ ٔاشـياء حسـية فالبد من ٕازالهتا هذا امسه زوال اخلبثٔاشـياء حسـية ٔاو ال؟ ٔاشـياء حسـية فالبد من ٕازالهتا هذا امسه زوال اخلبثٔاشـياء حسـية ٔاو ال؟ ٔاشـياء حسـية فالبد من ٕازالهتا هذا امسه زوال اخلبث

طهــارة حــدث وطهــارة حــدث وطهــارة حــدث وطهــارة حــدث وختختختختــتص sلبــدن، وطهــارة خبــث، ــتص sلبــدن، وطهــارة خبــث، ــتص sلبــدن، وطهــارة خبــث، ــتص sلبــدن، وطهــارة خبــث، : : : : فالطهــارة احلــسـية عــىل نــوعنيفالطهــارة احلــسـية عــىل نــوعنيفالطهــارة احلــسـية عــىل نــوعنيفالطهــارة احلــسـية عــىل نــوعني((((
        ). ). ). ). وتكون يف البدن، والثوب، واملاكنوتكون يف البدن، والثوب، واملاكنوتكون يف البدن، والثوب، واملاكنوتكون يف البدن، والثوب، واملاكن

 النجاسـة  النجاسـة  النجاسـة  النجاسـة ٕازاÝٕازاÝٕازاÝٕازاÝالوضوء ٔاو الغسل، طهارة خبـث معناهـا الوضوء ٔاو الغسل، طهارة خبـث معناهـا الوضوء ٔاو الغسل، طهارة خبـث معناهـا الوضوء ٔاو الغسل، طهارة خبـث معناهـا يبقيبقيبقيبقىىىى طهارة احلدث معناها  طهارة احلدث معناها  طهارة احلدث معناها  طهارة احلدث معناها 
        . . . . املوجودة يف البدن والثوب واملاكناملوجودة يف البدن والثوب واملاكناملوجودة يف البدن والثوب واملاكناملوجودة يف البدن والثوب واملاكن

حدث ٔاصغر، وهو ما جيب به الوضوء، وحدث ٔاكرب، وهو حدث ٔاصغر، وهو ما جيب به الوضوء، وحدث ٔاكرب، وهو حدث ٔاصغر، وهو ما جيب به الوضوء، وحدث ٔاكرب، وهو حدث ٔاصغر، وهو ما جيب به الوضوء، وحدث ٔاكرب، وهو : : : : واحلدث عىل نوعنيواحلدث عىل نوعنيواحلدث عىل نوعنيواحلدث عىل نوعني((((
        . . . . ما جيب به الغسلما جيب به الغسلما جيب به الغسلما جيب به الغسل
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خبث جيب خبث جيب خبث جيب خبث جيب غغغغس}، وخبث جيب نـضحه، وخبـث جيـب س}، وخبث جيب نـضحه، وخبـث جيـب س}، وخبث جيب نـضحه، وخبـث جيـب س}، وخبث جيب نـضحه، وخبـث جيـب : : : : واخلََبُث عىل ثالثة ٔانواعواخلََبُث عىل ثالثة ٔانواعواخلََبُث عىل ثالثة ٔانواعواخلََبُث عىل ثالثة ٔانواع
        ).).).).مسحهمسحهمسحهمسحه

        : : : : واخلََبُث عىل ثالثة ٔانواعواخلََبُث عىل ثالثة ٔانواعواخلََبُث عىل ثالثة ٔانواعواخلََبُث عىل ثالثة ٔانواعاخلبث اخلبث اخلبث اخلبث يهيهيهيه النجاسة  النجاسة  النجاسة  النجاسة 

 مثل البول الغـائط ا�م، طبعـا دم احلـيض  مثل البول الغـائط ا�م، طبعـا دم احلـيض  مثل البول الغـائط ا�م، طبعـا دم احلـيض  مثل البول الغـائط ا�م، طبعـا دم احلـيض ::::))))غسلهغسلهغسلهغسله جيب  جيب  جيب  جيب     خبثخبثخبثخبث((((    ::::األولاألولاألولاألولالنوع النوع النوع النوع 
والنفاس، املذي، الودي هذه ٔاشــياء امسهـا خبـث، طيـب هـذا اخلبـث جيـب ٔان والنفاس، املذي، الودي هذه ٔاشــياء امسهـا خبـث، طيـب هـذا اخلبـث جيـب ٔان والنفاس، املذي، الودي هذه ٔاشــياء امسهـا خبـث، طيـب هـذا اخلبـث جيـب ٔان والنفاس، املذي، الودي هذه ٔاشــياء امسهـا خبـث، طيـب هـذا اخلبـث جيـب ٔان 

        . . . . تغس}، ال ينفع ٔان تنضحه sملاءتغس}، ال ينفع ٔان تنضحه sملاءتغس}، ال ينفع ٔان تنضحه sملاءتغس}، ال ينفع ٔان تنضحه sملاء

ول ول ول ول بـبـبـبـ: : : :  يعين لو نضحته sملاء فقط لكفـ يعين لو نضحته sملاء فقط لكفـ يعين لو نضحته sملاء فقط لكفـ يعين لو نضحته sملاء فقط لكفـىىىى مثـل مثـل مثـل مثـل))))خبث جيب نضحهخبث جيب نضحهخبث جيب نضحهخبث جيب نضحه ( ( ( (ييييالنوع الثانالنوع الثانالنوع الثانالنوع الثان

» » » » بول الـصيب ينـضح وبـول اجلاريـة يغـسلبول الـصيب ينـضح وبـول اجلاريـة يغـسلبول الـصيب ينـضح وبـول اجلاريـة يغـسلبول الـصيب ينـضح وبـول اجلاريـة يغـسل««««: : : : ����الصيب اJي مل يألك، لقول النيب الصيب اJي مل يألك، لقول النيب الصيب اJي مل يألك، لقول النيب الصيب اJي مل يألك، لقول النيب 

 بني الصيب اJي هو اJكر وبني الطف� اليت  بني الصيب اJي هو اJكر وبني الطف� اليت  بني الصيب اJي هو اJكر وبني الطف� اليت  بني الصيب اJي هو اJكر وبني الطف� اليت يهيهيهيه ٔان ٔان ٔان ٔانىثىثىثىث، فبـول اJكـر ، فبـول اJكـر ، فبـول اJكـر ، فبـول اJكـر ����ففرق النيب ففرق النيب ففرق النيب ففرق النيب 
ينضح sملاء فقط يرينضح sملاء فقط يرينضح sملاء فقط يرينضح sملاء فقط يرشششش املاء عليه فقط،  املاء عليه فقط،  املاء عليه فقط،  املاء عليه فقط، خبخبخبخبالف بول اجلارية يغـسل، طيـب لـو ٔان الف بول اجلارية يغـسل، طيـب لـو ٔان الف بول اجلارية يغـسل، طيـب لـو ٔان الف بول اجلارية يغـسل، طيـب لـو ٔان 

 هذه احلاÝ يصري حمكه  هذه احلاÝ يصري حمكه  هذه احلاÝ يصري حمكه  هذه احلاÝ يصري حمكه ككككحمك اجلارية حمك اجلارية حمك اجلارية حمك اجلارية هذا الغالم الصغري ٔالك طعاما بشهوة يبقهذا الغالم الصغري ٔالك طعاما بشهوة يبقهذا الغالم الصغري ٔالك طعاما بشهوة يبقهذا الغالم الصغري ٔالك طعاما بشهوة يبقىىىى يف يف يف يف
        . . . . يغسليغسليغسليغسل

جنجنجنجناسات ممكن تكون عىل سطح املكتـب ٔاو اسات ممكن تكون عىل سطح املكتـب ٔاو اسات ممكن تكون عىل سطح املكتـب ٔاو اسات ممكن تكون عىل سطح املكتـب ٔاو : : : : ))))وخبث جيب مسحهوخبث جيب مسحهوخبث جيب مسحهوخبث جيب مسحه ( ( ( ( : : : :النوع الثالثالنوع الثالثالنوع الثالثالنوع الثالث
الـسكني دم، دم الـيشء املـسفوح الـسكني دم، دم الـيشء املـسفوح الـسكني دم، دم الـيشء املـسفوح الـسكني دم، دم الـيشء املـسفوح جنجنجنجنـس لـس لـس لـس لالالالالٓيـة ٓيـة ٓيـة ٓيـة عـىل عـىل عـىل عـىل     فـصارفـصارفـصارفـصار     sلسكني sلسكني sلسكني sلسكنيمثًال ذحبتمثًال ذحبتمثًال ذحبتمثًال ذحبت

�م، فهنا هل يلزم م، فهنا هل يلزم م، فهنا هل يلزم م، فهنا هل يلزم غغغغسل السكني بعـد اJسل السكني بعـد اJسل السكني بعـد اJسل السكني بعـد اJحبحبحبحب    ���خبخبخبخبالف دم إالنسان يف حيهنا نذكر الالف دم إالنسان يف حيهنا نذكر الالف دم إالنسان يف حيهنا نذكر الالف دم إالنسان يف حيهنا نذكر ال
اها فقط لكفاها فقط لكفاها فقط لكفاها فقط لكفىىىى، ، ، ، جنجنجنجناسة وقعت عىل سطح املكتب، لو مسحناها لكفت ال اسة وقعت عىل سطح املكتب، لو مسحناها لكفت ال اسة وقعت عىل سطح املكتب، لو مسحناها لكفت ال اسة وقعت عىل سطح املكتب، لو مسحناها لكفت ال لو مسحنلو مسحنلو مسحنلو مسحن

يشيشيشيشرترترترتط فهيا الغسل، مثل ٔارض البيت، لو ٔانت عندك بالط سرياميك ٔاو ما شابه ط فهيا الغسل، مثل ٔارض البيت، لو ٔانت عندك بالط سرياميك ٔاو ما شابه ط فهيا الغسل، مثل ٔارض البيت، لو ٔانت عندك بالط سرياميك ٔاو ما شابه ط فهيا الغسل، مثل ٔارض البيت، لو ٔانت عندك بالط سرياميك ٔاو ما شابه 
ذÁ وsل الطفل الصغري عىل البالط، هل يلزم ذÁ وsل الطفل الصغري عىل البالط، هل يلزم ذÁ وsل الطفل الصغري عىل البالط، هل يلزم ذÁ وsل الطفل الصغري عىل البالط، هل يلزم غغغغس}؟ جيب س}؟ جيب س}؟ جيب س}؟ جيب غغغغس} لو مسحناه، س} لو مسحناه، س} لو مسحناه، س} لو مسحناه، 

        طيب لو جف sلشمس ٔاو sلرطيب لو جف sلشمس ٔاو sلرطيب لو جف sلشمس ٔاو sلرطيب لو جف sلشمس ٔاو sلرحيحيحيحي طهر املاكن ٔام ال؟  طهر املاكن ٔام ال؟  طهر املاكن ٔام ال؟  طهر املاكن ٔام ال؟ 

وز فيه املسح وجيوز ٔان يوز فيه املسح وجيوز ٔان يوز فيه املسح وجيوز ٔان يوز فيه املسح وجيوز ٔان يرترترترتك ك ك ك جتجتجتجتففه الشمس ٔاو الرففه الشمس ٔاو الرففه الشمس ٔاو الرففه الشمس ٔاو الرحيحيحيحي، مثل حبل ، مثل حبل ، مثل حبل ، مثل حبل ٔاي يشء جامد جئاي يشء جامد جئاي يشء جامد جئاي يشء جامد جي
الغسـيل لـو نـرشت عليـه يشء الغسـيل لـو نـرشت عليـه يشء الغسـيل لـو نـرشت عليـه يشء الغسـيل لـو نـرشت عليـه يشء جنجنجنجنـس وهـذا الـيشء نزعتـه بعـدما جـف ونظـرت ـس وهـذا الـيشء نزعتـه بعـدما جـف ونظـرت ـس وهـذا الـيشء نزعتـه بعـدما جـف ونظـرت ـس وهـذا الـيشء نزعتـه بعـدما جـف ونظـرت 
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  معهد شيخ اإلسالم العلمي
 




وجدت حبل الغسل جف sلشمس ٔاو sلـروجدت حبل الغسل جف sلشمس ٔاو sلـروجدت حبل الغسل جف sلشمس ٔاو sلـروجدت حبل الغسل جف sلشمس ٔاو sلـرحيحيحيحي هـل تظـل فيـه النجاسـة ٔام ال؟ ال  هـل تظـل فيـه النجاسـة ٔام ال؟ ال  هـل تظـل فيـه النجاسـة ٔام ال؟ ال  هـل تظـل فيـه النجاسـة ٔام ال؟ ال 
    الراالراالراالراحئحئحئحئة وحدها ال حتمك عليه sلنجاسة، ٔاي يشء ة وحدها ال حتمك عليه sلنجاسة، ٔاي يشء ة وحدها ال حتمك عليه sلنجاسة، ٔاي يشء ة وحدها ال حتمك عليه sلنجاسة، ٔاي يشء جتجتجتجتففه الشمس ٔاو الرففه الشمس ٔاو الرففه الشمس ٔاو الرففه الشمس ٔاو الرحيحيحيحي واكن صلبا واكن صلبا واكن صلبا واكن صلبا
يصري طاهًرا بتجفيف الشمس ٔاو الريصري طاهًرا بتجفيف الشمس ٔاو الريصري طاهًرا بتجفيف الشمس ٔاو الريصري طاهًرا بتجفيف الشمس ٔاو الرحيحيحيحي ¡،  ¡،  ¡،  ¡، حنحنحنحنن قلنا أالرض الصلبة، طيب لو عىل ن قلنا أالرض الصلبة، طيب لو عىل ن قلنا أالرض الصلبة، طيب لو عىل ن قلنا أالرض الصلبة، طيب لو عىل 
السجادة ٔاو عىل مفرالسجادة ٔاو عىل مفرالسجادة ٔاو عىل مفرالسجادة ٔاو عىل مفرشششش ال ال ال الرسرسرسرسير ٔاو ما شابه ذÁ يلزم ير ٔاو ما شابه ذÁ يلزم ير ٔاو ما شابه ذÁ يلزم ير ٔاو ما شابه ذÁ يلزم غغغغس}، طيب هل هذا يلـزم س}، طيب هل هذا يلـزم س}، طيب هل هذا يلـزم س}، طيب هل هذا يلـزم 
. . . . غغغغسل لك السجادة؟ ال يلزم ذÁ، ال يلزم ٕاال املاكن اJي ٔاصابته النجاسـة فقـطسل لك السجادة؟ ال يلزم ذÁ، ال يلزم ٕاال املاكن اJي ٔاصابته النجاسـة فقـطسل لك السجادة؟ ال يلزم ذÁ، ال يلزم ٕاال املاكن اJي ٔاصابته النجاسـة فقـطسل لك السجادة؟ ال يلزم ذÁ، ال يلزم ٕاال املاكن اJي ٔاصابته النجاسـة فقـط

 لك الثـوب؟ ال يلـزم ذÁ، ٕا لك الثـوب؟ ال يلـزم ذÁ، ٕا لك الثـوب؟ ال يلـزم ذÁ، ٕا لك الثـوب؟ ال يلـزم ذÁ، ٕامنمنمنمنـا ـا ـا ـا كذÁ الثوب ٕاذا ٔاصابته النجاسة هل يلزم كذÁ الثوب ٕاذا ٔاصابته النجاسة هل يلزم كذÁ الثوب ٕاذا ٔاصابته النجاسة هل يلزم كذÁ الثوب ٕاذا ٔاصابته النجاسة هل يلزم غغغغـسلـسلـسلـسل
        . . . . يكفي ٔان نغسل املاكن اJي ٔاصابته النجاسة فقط، وهللا ٔاعمليكفي ٔان نغسل املاكن اJي ٔاصابته النجاسة فقط، وهللا ٔاعمليكفي ٔان نغسل املاكن اJي ٔاصابته النجاسة فقط، وهللا ٔاعمليكفي ٔان نغسل املاكن اJي ٔاصابته النجاسة فقط، وهللا ٔاعمل

        ))))املاء اJي حتصل به الطهارةاملاء اJي حتصل به الطهارةاملاء اJي حتصل به الطهارةاملاء اJي حتصل به الطهارة: : : : املساÝٔ الثانيةاملساÝٔ الثانيةاملساÝٔ الثانيةاملساÝٔ الثانية((((

ٔاà االٓن ٔاريد ٔان ٔاتوضأ ٔاو ٔاريد ٔان ٔاغتسل البد ٔان ٔاغتسل مباء لها صفات معينة ال ٔاà االٓن ٔاريد ٔان ٔاتوضأ ٔاو ٔاريد ٔان ٔاغتسل البد ٔان ٔاغتسل مباء لها صفات معينة ال ٔاà االٓن ٔاريد ٔان ٔاتوضأ ٔاو ٔاريد ٔان ٔاغتسل البد ٔان ٔاغتسل مباء لها صفات معينة ال ٔاà االٓن ٔاريد ٔان ٔاتوضأ ٔاو ٔاريد ٔان ٔاغتسل البد ٔان ٔاغتسل مباء لها صفات معينة ال 
Jرج عن هـذه أالوصـاف، وJرج عن هـذه أالوصـاف، وJرج عن هـذه أالوصـاف، وJختختختخترج عن هذه الصفات وال رج عن هذه الصفات وال رج عن هذه الصفات وال رج عن هذه الصفات وال ختختختخترج عن هـذه أالوصـاف، و Á  Á  Á  Á يتيتيتيت Á Á Á Á جتجتجتجتـد هنـا يـأـد هنـا يـأـد هنـا يـأـد هنـا يـأ

، مث املـاء اJي خالطتــه النجاســة، أالول ، مث املـاء اJي خالطتــه النجاســة، أالول ، مث املـاء اJي خالطتــه النجاســة، أالول ، مث املـاء اJي خالطتــه النجاســة، أالول  الطهــارة الطهــارة الطهــارة الطهــارةيقـول Á املــاء اJي حتـصل بــه يقـول Á املــاء اJي حتـصل بــه يقـول Á املــاء اJي حتـصل بــه يقـول Á املــاء اJي حتـصل بــه 
        . . . . الطهارة مث اJي خالطته النجاسة مث املاء اJي خالطه طاهرالطهارة مث اJي خالطته النجاسة مث املاء اJي خالطه طاهرالطهارة مث اJي خالطته النجاسة مث املاء اJي خالطه طاهرالطهارة مث اJي خالطته النجاسة مث املاء اJي خالطه طاهر

        : : : : ٔاقسام املياهٔاقسام املياهٔاقسام املياهٔاقسام املياه: : : : بعض كتب الفقه يقول ٔاقسام املياه، مثل فقه السـنة مثًال يقولبعض كتب الفقه يقول ٔاقسام املياه، مثل فقه السـنة مثًال يقولبعض كتب الفقه يقول ٔاقسام املياه، مثل فقه السـنة مثًال يقولبعض كتب الفقه يقول ٔاقسام املياه، مثل فقه السـنة مثًال يقول

        . . . .  ٔاصل خلقته وهو املاء املطلق ٔاصل خلقته وهو املاء املطلق ٔاصل خلقته وهو املاء املطلق ٔاصل خلقته وهو املاء املطلقوهو الطهور اJي sوهو الطهور اJي sوهو الطهور اJي sوهو الطهور اJي sيقيقيقيق عىل عىل عىل عىل: : : : أالولأالولأالولأالول

        . . . . املاء املسـتعملاملاء املسـتعملاملاء املسـتعملاملاء املسـتعمل: : : : الثاالثاالثاالثاينينينين

        . . . . املاء اJي القته املاء اJي القته املاء اJي القته املاء اJي القته جنجنجنجناسة وقعت فيه اسة وقعت فيه اسة وقعت فيه اسة وقعت فيه جنجنجنجناسةاسةاسةاسة: : : : الثالثالثالثالثالثالثالث

        . . . . املاء الطاهراملاء الطاهراملاء الطاهراملاء الطاهر: : : : الرابعالرابعالرابعالرابع

ٕاما ٕاما ٕاما ٕاما : : : : ن فقطن فقطن فقطن فقطن املاء قسامن املاء قسامن املاء قسامن املاء قسامأ أ أ أ نه يقول نه يقول نه يقول نه يقول أ أ أ أ وهذا وهذا وهذا وهذا """"م شـيخ إالسالم ابن تميية مشهور عنه م شـيخ إالسالم ابن تميية مشهور عنه م شـيخ إالسالم ابن تميية مشهور عنه م شـيخ إالسالم ابن تميية مشهور عنه 
        . . . .  sلتفصيل sلتفصيل sلتفصيل sلتفصيل----ٕان شاء هللإان شاء هللإان شاء هللإان شاء هللا----طهور وٕاما طهور وٕاما طهور وٕاما طهور وٕاما جنجنجنجنس، وسنتلكم س، وسنتلكم س، وسنتلكم س، وسنتلكم 

، مث املـاء اJي خالطتـه ، مث املـاء اJي خالطتـه ، مث املـاء اJي خالطتـه ، مث املـاء اJي خالطتـه  الطهـارة الطهـارة الطهـارة الطهـارةتب مثل هنا قال املـاء اJي حتـصل بـه تب مثل هنا قال املـاء اJي حتـصل بـه تب مثل هنا قال املـاء اJي حتـصل بـه تب مثل هنا قال املـاء اJي حتـصل بـه بعض الك بعض الك بعض الك بعض الك 
النجاسة مث املاء اJي خالطه طاهر، مث املاء املسـتعمل يف الطهارة، يبقالنجاسة مث املاء اJي خالطه طاهر، مث املاء املسـتعمل يف الطهارة، يبقالنجاسة مث املاء اJي خالطه طاهر، مث املاء املسـتعمل يف الطهارة، يبقالنجاسة مث املاء اJي خالطه طاهر، مث املاء املسـتعمل يف الطهارة، يبقىىىى هذا شبيه  هذا شبيه  هذا شبيه  هذا شبيه 
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يف منـار يف منـار يف منـار يف منـار كام كام كام كام بتصنيف أالول اJي هو مثل كتاب فقه السـنة، وطبعا عند احلناب�، بتصنيف أالول اJي هو مثل كتاب فقه السـنة، وطبعا عند احلناب�، بتصنيف أالول اJي هو مثل كتاب فقه السـنة، وطبعا عند احلناب�، بتصنيف أالول اJي هو مثل كتاب فقه السـنة، وطبعا عند احلناب�، 
 حتتـه  حتتـه  حتتـه  حتتـه يوضـعيوضـعيوضـعيوضـعالبـاالبـاالبـاالبـايقيقيقيق عـىل ٔاصـل خلقتـه و  عـىل ٔاصـل خلقتـه و  عـىل ٔاصـل خلقتـه و  عـىل ٔاصـل خلقتـه و السبيل قال املـاء أالول وهـو املـاء املطلـق السبيل قال املـاء أالول وهـو املـاء املطلـق السبيل قال املـاء أالول وهـو املـاء املطلـق السبيل قال املـاء أالول وهـو املـاء املطلـق 

        . . . .  يف الفائدة يف الفائدة يف الفائدة يف الفائدة----ٕان شاء هللإان شاء هللإان شاء هللإان شاء هللا----ٔاصناف سـنذكرها ٔاصناف سـنذكرها ٔاصناف سـنذكرها ٔاصناف سـنذكرها 

ٔانت تريد ٔان تتوضأ ٔاو تغتسل املاء اJي تتوضأ به ٔاو تغتسل منه البـد ٔان يكـون ٔانت تريد ٔان تتوضأ ٔاو تغتسل املاء اJي تتوضأ به ٔاو تغتسل منه البـد ٔان يكـون ٔانت تريد ٔان تتوضأ ٔاو تغتسل املاء اJي تتوضأ به ٔاو تغتسل منه البـد ٔان يكـون ٔانت تريد ٔان تتوضأ ٔاو تغتسل املاء اJي تتوضأ به ٔاو تغتسل منه البـد ٔان يكـون 
ال ال ال ال فـفـفـفـ رشطا من هذه الرشوط  رشطا من هذه الرشوط  رشطا من هذه الرشوط  رشطا من هذه الرشوط دددد¡ صفات، هذه الصفات البد ٔان تتوفر فيه، ٕان فق¡ صفات، هذه الصفات البد ٔان تتوفر فيه، ٕان فق¡ صفات، هذه الصفات البد ٔان تتوفر فيه، ٕان فق¡ صفات، هذه الصفات البد ٔان تتوفر فيه، ٕان فق
Jجيوز الوضوء وال الغسل منه عىل التفصيل اJجيوز الوضوء وال الغسل منه عىل التفصيل اJجيوز الوضوء وال الغسل منه عىل التفصيل اJي سـنذكرهي سـنذكرهي سـنذكرهي سـنذكرهجيوز الوضوء وال الغسل منه عىل التفصيل ا....        

الطهارة حتتاج ٕاىل يشء يتطهر به، يزال به النجس ويرفع به احلـدث وهـو الطهارة حتتاج ٕاىل يشء يتطهر به، يزال به النجس ويرفع به احلـدث وهـو الطهارة حتتاج ٕاىل يشء يتطهر به، يزال به النجس ويرفع به احلـدث وهـو الطهارة حتتاج ٕاىل يشء يتطهر به، يزال به النجس ويرفع به احلـدث وهـو : (: (: (: ( يقول يقول يقول يقول
هُور هُوراملاء، واملاء اJي حتصل به الطهارة هو املاء الط¤ هُوراملاء، واملاء اJي حتصل به الطهارة هو املاء الط¤ هُوراملاء، واملاء اJي حتصل به الطهارة هو املاء الط¤         ).).).).املاء، واملاء اJي حتصل به الطهارة هو املاء الط¤

مـاء، ٔانـت هبـذا قيـدت مـاء، ٔانـت هبـذا قيـدت مـاء، ٔانـت هبـذا قيـدت مـاء، ٔانـت هبـذا قيـدت : : : : العلامء املاء املطلق ملا ٔاقول Á ما يف هذا الكوب؟ تقولالعلامء املاء املطلق ملا ٔاقول Á ما يف هذا الكوب؟ تقولالعلامء املاء املطلق ملا ٔاقول Á ما يف هذا الكوب؟ تقولالعلامء املاء املطلق ملا ٔاقول Á ما يف هذا الكوب؟ تقول
، ملا ٔاقول مـاء ؤاطلقـت يبقـ، ملا ٔاقول مـاء ؤاطلقـت يبقـ، ملا ٔاقول مـاء ؤاطلقـت يبقـ، ملا ٔاقول مـاء ؤاطلقـت يبقـىىىى هـذا  هـذا  هـذا  هـذا لكمة ماء مباء ورد مثًال، ٔاو قلت ماء ؤاطلقتلكمة ماء مباء ورد مثًال، ٔاو قلت ماء ؤاطلقتلكمة ماء مباء ورد مثًال، ٔاو قلت ماء ؤاطلقتلكمة ماء مباء ورد مثًال، ٔاو قلت ماء ؤاطلقت

�م؟ ٔاà ٔاطلقت لكمة ماء فمل ٔاقيضه بيشء لـو م؟ ٔاà ٔاطلقت لكمة ماء فمل ٔاقيضه بيشء لـو م؟ ٔاà ٔاطلقت لكمة ماء فمل ٔاقيضه بيشء لـو م؟ ٔاà ٔاطلقت لكمة ماء فمل ٔاقيضه بيشء لـو ���امسه ماء طهور، ماذا يعين هذا الامسه ماء طهور، ماذا يعين هذا الامسه ماء طهور، ماذا يعين هذا الامسه ماء طهور، ماذا يعين هذا ال
قلت ماء ورد ٔاكون قيدته مباء ورد ٔاو ال؟ يبققلت ماء ورد ٔاكون قيدته مباء ورد ٔاو ال؟ يبققلت ماء ورد ٔاكون قيدته مباء ورد ٔاو ال؟ يبققلت ماء ورد ٔاكون قيدته مباء ورد ٔاو ال؟ يبقىىىى هذا ماء مقيد وليس مـاء مطلـق،  هذا ماء مقيد وليس مـاء مطلـق،  هذا ماء مقيد وليس مـاء مطلـق،  هذا ماء مقيد وليس مـاء مطلـق، 
معىن ٔانه مقيد وليس مطلقا يبقمعىن ٔانه مقيد وليس مطلقا يبقمعىن ٔانه مقيد وليس مطلقا يبقمعىن ٔانه مقيد وليس مطلقا يبقىىىى ال جيـوز الوضـوء وال الغـسل منـه، عـىل خـالف  ال جيـوز الوضـوء وال الغـسل منـه، عـىل خـالف  ال جيـوز الوضـوء وال الغـسل منـه، عـىل خـالف  ال جيـوز الوضـوء وال الغـسل منـه، عـىل خـالف 

        . . . .  االٓن االٓن االٓن االٓن----ٕان شاء هللإان شاء هللإان شاء هللإان شاء هللا----كره كره كره كره وتفصيل سـنذوتفصيل سـنذوتفصيل سـنذوتفصيل سـنذ

، صفات املاء طـاهر يف ، صفات املاء طـاهر يف ، صفات املاء طـاهر يف ، صفات املاء طـاهر يف ))))يرفع احلدث ويزيل اخلبثيرفع احلدث ويزيل اخلبثيرفع احلدث ويزيل اخلبثيرفع احلدث ويزيل اخلبث ( ( ( (    ما ما ما ما يهيهيهيه صفات املاء املطلق؟ صفات املاء املطلق؟ صفات املاء املطلق؟ صفات املاء املطلق؟
ومل تقل ماء ومل تقل ماء ومل تقل ماء ومل تقل ماء ،  ،  ،  ،  نفسه ويطهر غريه، ؤانت ٔاطلقته وقلت ماء فقط، ومل تقيده sنفسه ويطهر غريه، ؤانت ٔاطلقته وقلت ماء فقط، ومل تقيده sنفسه ويطهر غريه، ؤانت ٔاطلقته وقلت ماء فقط، ومل تقيده sنفسه ويطهر غريه، ؤانت ٔاطلقته وقلت ماء فقط، ومل تقيده sمسمسمسمس آخر آخر آخر آخر

ورد ٔاو ماء فل، ٔاو ماء مثًال شاي، ٔاو ماء بلميـون، ٔانـت مل تقيـده بـيشء، واملـاء ورد ٔاو ماء فل، ٔاو ماء مثًال شاي، ٔاو ماء بلميـون، ٔانـت مل تقيـده بـيشء، واملـاء ورد ٔاو ماء فل، ٔاو ماء مثًال شاي، ٔاو ماء بلميـون، ٔانـت مل تقيـده بـيشء، واملـاء ورد ٔاو ماء فل، ٔاو ماء مثًال شاي، ٔاو ماء بلميـون، ٔانـت مل تقيـده بـيشء، واملـاء 
العلامء يقولوا عنه ٔانه هو البـاالعلامء يقولوا عنه ٔانه هو البـاالعلامء يقولوا عنه ٔانه هو البـاالعلامء يقولوا عنه ٔانه هو البـايقيقيقيق عـىل ٔاصـل خلقتـه ٔاي مثـل مـا هـو مل  عـىل ٔاصـل خلقتـه ٔاي مثـل مـا هـو مل  عـىل ٔاصـل خلقتـه ٔاي مثـل مـا هـو مل  عـىل ٔاصـل خلقتـه ٔاي مثـل مـا هـو مل املطلق هذا املطلق هذا املطلق هذا املطلق هذا 

يتغري، هللا تبارك وتعاىل خلقه هبذه الصفات مل يتغري، سواء نزل من السامء ٔاو نبـع يتغري، هللا تبارك وتعاىل خلقه هبذه الصفات مل يتغري، سواء نزل من السامء ٔاو نبـع يتغري، هللا تبارك وتعاىل خلقه هبذه الصفات مل يتغري، سواء نزل من السامء ٔاو نبـع يتغري، هللا تبارك وتعاىل خلقه هبذه الصفات مل يتغري، سواء نزل من السامء ٔاو نبـع 
من أالرض يف ٔاي ماكن اكن سواء اكن يف ٔاوديـة يف ٔامن أالرض يف ٔاي ماكن اكن سواء اكن يف ٔاوديـة يف ٔامن أالرض يف ٔاي ماكن اكن سواء اكن يف ٔاوديـة يف ٔامن أالرض يف ٔاي ماكن اكن سواء اكن يف ٔاوديـة يف ٔاهنهنهنهنـار يف حبـار يف ـار يف حبـار يف ـار يف حبـار يف ـار يف حبـار يف حمحمحمحميطـات، يطـات، يطـات، يطـات، 

ن عـذب ٔاو مـان عـذب ٔاو مـان عـذب ٔاو مـان عـذب ٔاو مـاحلحلحلحل ٔاو سـاخن ٔاو  ٔاو سـاخن ٔاو  ٔاو سـاخن ٔاو  ٔاو سـاخن ٔاو هللا تبارك وتعاىل خلقه عىل هذه الصفة، سـواء اكهللا تبارك وتعاىل خلقه عىل هذه الصفة، سـواء اكهللا تبارك وتعاىل خلقه عىل هذه الصفة، سـواء اكهللا تبارك وتعاىل خلقه عىل هذه الصفة، سـواء اك
        . . . . sرد مل تتدخل فيه يد االٓدsرد مل تتدخل فيه يد االٓدsرد مل تتدخل فيه يد االٓدsرد مل تتدخل فيه يد االٓديميميميم بتغيري ومل يتغري بسقوط يشء فيه بتغيري ومل يتغري بسقوط يشء فيه بتغيري ومل يتغري بسقوط يشء فيه بتغيري ومل يتغري بسقوط يشء فيه
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ٕاذن املاء املطلق هـذا لكمـة ٔاطلـق إاذن املاء املطلق هـذا لكمـة ٔاطلـق إاذن املاء املطلق هـذا لكمـة ٔاطلـق إاذن املاء املطلق هـذا لكمـة ٔاطلـق امسمسمسمس املـاء عـىل هـذا املـاء يبقـ املـاء عـىل هـذا املـاء يبقـ املـاء عـىل هـذا املـاء يبقـ املـاء عـىل هـذا املـاء يبقـىىىى هـو غـري مقيـد  هـو غـري مقيـد  هـو غـري مقيـد  هـو غـري مقيـد 
بوصف، ماء املطر ملا يزنل من السامء ماء طهور ٔاو ال؟ يعين لو جبوصف، ماء املطر ملا يزنل من السامء ماء طهور ٔاو ال؟ يعين لو جبوصف، ماء املطر ملا يزنل من السامء ماء طهور ٔاو ال؟ يعين لو جبوصف، ماء املطر ملا يزنل من السامء ماء طهور ٔاو ال؟ يعين لو جئئئئت ٔاتوضأ منـه ت ٔاتوضأ منـه ت ٔاتوضأ منـه ت ٔاتوضأ منـه 

َماِء َماًء َطهُـوراً  ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ٔاو اغتسل منه ٔاو ال؟ طهور،ٔاو اغتسل منه ٔاو ال؟ طهور،ٔاو اغتسل منه ٔاو ال؟ طهور،ٔاو اغتسل منه ٔاو ال؟ طهور، َماِء َماًء َطهُـوراً نَزلْنَا ِمَن الس¤ َماِء َماًء َطهُـوراً نَزلْنَا ِمَن الس¤ َماِء َماًء َطهُـوراً نَزلْنَا ِمَن الس¤ نَزلْنَا ِمَن الس¤ )) ، ، ، ،     ]]]]٤٨٤٨٤٨٤٨: : : : الفرقـانالفرقـانالفرقـانالفرقـان    [[[[    ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ َواَواَواَوا((
يعين يرفع احلدث ويزيل اخلبث ماء البحر مع ٕانه مايعين يرفع احلدث ويزيل اخلبث ماء البحر مع ٕانه مايعين يرفع احلدث ويزيل اخلبث ماء البحر مع ٕانه مايعين يرفع احلدث ويزيل اخلبث ماء البحر مع ٕانه ماحلحلحلحل، ٔانـت تقـول يل املـاء املـا، ٔانـت تقـول يل املـاء املـا، ٔانـت تقـول يل املـاء املـا، ٔانـت تقـول يل املـاء املـاحلحلحلحل    
املاء مبلح ال جيوز ٔان اسـتعم}، ربنا تبارك وتعاىل خلقه عىل هذه الصفة من ملوحة املاء مبلح ال جيوز ٔان اسـتعم}، ربنا تبارك وتعاىل خلقه عىل هذه الصفة من ملوحة املاء مبلح ال جيوز ٔان اسـتعم}، ربنا تبارك وتعاىل خلقه عىل هذه الصفة من ملوحة املاء مبلح ال جيوز ٔان اسـتعم}، ربنا تبارك وتعاىل خلقه عىل هذه الصفة من ملوحة 

منـه ٔاو ال؟ جيـوز ٔالنـه sمنـه ٔاو ال؟ جيـوز ٔالنـه sمنـه ٔاو ال؟ جيـوز ٔالنـه sمنـه ٔاو ال؟ جيـوز ٔالنـه sيقيقيقيق عـىل ٔاصـل  عـىل ٔاصـل  عـىل ٔاصـل  عـىل ٔاصـل وعذوبة، وعذوبة، وعذوبة، وعذوبة، مفمفمفمفاء البحر جيوز الوضوء والغسل اء البحر جيوز الوضوء والغسل اء البحر جيوز الوضوء والغسل اء البحر جيوز الوضوء والغسل 

 لهؤالء اJين سألوه ٕاà نركب البحر و لهؤالء اJين سألوه ٕاà نركب البحر و لهؤالء اJين سألوه ٕاà نركب البحر و لهؤالء اJين سألوه ٕاà نركب البحر وحنحنحنحنمل معنا القليل من املاء مل معنا القليل من املاء مل معنا القليل من املاء مل معنا القليل من املاء ����خلقته مث النيب خلقته مث النيب خلقته مث النيب خلقته مث النيب 
فٕان توضاàٔ به عطشـنا، ٔاي لو توضاs àٔملاء العذب اJي معنا سـنعطش وفٕان توضاàٔ به عطشـنا، ٔاي لو توضاs àٔملاء العذب اJي معنا سـنعطش وفٕان توضاàٔ به عطشـنا، ٔاي لو توضاs àٔملاء العذب اJي معنا سـنعطش وفٕان توضاàٔ به عطشـنا، ٔاي لو توضاs àٔملاء العذب اJي معنا سـنعطش وحنحنحنحنـن يف ـن يف ـن يف ـن يف 

        . . . .  هذا الفقه اJي نتلكم عنه هذا الفقه اJي نتلكم عنه هذا الفقه اJي نتلكم عنه هذا الفقه اJي نتلكم عنه���� جاوب جواs حك جاوب جواs حك جاوب جواs حك جاوب جواs حك----    ����وسط البحر، فالنيب وسط البحر، فالنيب وسط البحر، فالنيب وسط البحر، فالنيب 

كب البحر وكب البحر وكب البحر وكب البحر وحنحنحنحنمل معنا القليل من املاء فٕان توضـاàٔ بـه عطـشـنا ٔانتوضـأ مبـاء مل معنا القليل من املاء فٕان توضـاàٔ بـه عطـشـنا ٔانتوضـأ مبـاء مل معنا القليل من املاء فٕان توضـاàٔ بـه عطـشـنا ٔانتوضـأ مبـاء مل معنا القليل من املاء فٕان توضـاàٔ بـه عطـشـنا ٔانتوضـأ مبـاء ٕاà نر ٕاà نر ٕاà نر ٕاà نر ««««
هـو الطهـور مـاءه انظـر ٕاىل لفـظ هـو الطهـور مـاءه انظـر ٕاىل لفـظ هـو الطهـور مـاءه انظـر ٕاىل لفـظ هـو الطهـور مـاءه انظـر ٕاىل لفـظ » » » » البحر فقال النيب هو الطهور ماءه احلل ميتتـهالبحر فقال النيب هو الطهور ماءه احلل ميتتـهالبحر فقال النيب هو الطهور ماءه احلل ميتتـهالبحر فقال النيب هو الطهور ماءه احلل ميتتـه

احلديث، هو الطهور ماءه، بذÁ خرجه من مساÝٔ ٕان املاء مـااحلديث، هو الطهور ماءه، بذÁ خرجه من مساÝٔ ٕان املاء مـااحلديث، هو الطهور ماءه، بذÁ خرجه من مساÝٔ ٕان املاء مـااحلديث، هو الطهور ماءه، بذÁ خرجه من مساÝٔ ٕان املاء مـاحلحلحلحل ال طاملـا ٔان هللا  ال طاملـا ٔان هللا  ال طاملـا ٔان هللا  ال طاملـا ٔان هللا 
و عذوبة سواء اكن حار ٔاو sرد ٔاو و عذوبة سواء اكن حار ٔاو sرد ٔاو و عذوبة سواء اكن حار ٔاو sرد ٔاو و عذوبة سواء اكن حار ٔاو sرد ٔاو  هذه الصفة من ملوحة أ  هذه الصفة من ملوحة أ  هذه الصفة من ملوحة أ  هذه الصفة من ملوحة أ عىلعىلعىلعىلتبارك وتعاىل خلقه تبارك وتعاىل خلقه تبارك وتعاىل خلقه تبارك وتعاىل خلقه 

ما شابه ذÁ يبقما شابه ذÁ يبقما شابه ذÁ يبقما شابه ذÁ يبقىىىى هذا امسه ماء مطلق ٔالنه s هذا امسه ماء مطلق ٔالنه s هذا امسه ماء مطلق ٔالنه s هذا امسه ماء مطلق ٔالنه sيقيقيقيق عىل ٔاصل خلقته مل يتغـري بتغيـري  عىل ٔاصل خلقته مل يتغـري بتغيـري  عىل ٔاصل خلقته مل يتغـري بتغيـري  عىل ٔاصل خلقته مل يتغـري بتغيـري 
االٓداالٓداالٓداالٓديميميميم لهذا املاء، فقال هو الطهور ماءه يعين جيوز ٔان تتوضئوا مبـاء البحـر، احلـل  لهذا املاء، فقال هو الطهور ماءه يعين جيوز ٔان تتوضئوا مبـاء البحـر، احلـل  لهذا املاء، فقال هو الطهور ماءه يعين جيوز ٔان تتوضئوا مبـاء البحـر، احلـل  لهذا املاء، فقال هو الطهور ماءه يعين جيوز ٔان تتوضئوا مبـاء البحـر، احلـل 

ة ة ة ة  ٔاحـالل ميتـ ٔاحـالل ميتـ ٔاحـالل ميتـ ٔاحـالل ميتـ���� احلل ميتته مع ٔا احلل ميتته مع ٔا احلل ميتته مع ٔا احلل ميتته مع ٔاهنهنهنهنم مل يسألوا النـيب م مل يسألوا النـيب م مل يسألوا النـيب م مل يسألوا النـيب ����ميتته، ملاذا ٔاضاف النيب ميتته، ملاذا ٔاضاف النيب ميتته، ملاذا ٔاضاف النيب ميتته، ملاذا ٔاضاف النيب 

م حيتـاجون ٕاىل م حيتـاجون ٕاىل م حيتـاجون ٕاىل م حيتـاجون ٕاىل  يعمل ٔا يعمل ٔا يعمل ٔا يعمل ٔاهنهنهنهنم حيتاجون ٕاىل الطعام كام ٔام حيتاجون ٕاىل الطعام كام ٔام حيتاجون ٕاىل الطعام كام ٔام حيتاجون ٕاىل الطعام كام ٔاهنهنهنهن����ٔالن النيب ٔالن النيب ٔالن النيب ٔالن النيب البحر ٔاو حرام؟البحر ٔاو حرام؟البحر ٔاو حرام؟البحر ٔاو حرام؟
، فلو صادوا مساك واكن ميتـا جيـوز ، فلو صادوا مساك واكن ميتـا جيـوز ، فلو صادوا مساك واكن ميتـا جيـوز ، فلو صادوا مساك واكن ميتـا جيـوز هلهلهلهلـم ٔان يـألكوا هـذا الـسمك ـم ٔان يـألكوا هـذا الـسمك ـم ٔان يـألكوا هـذا الـسمك ـم ٔان يـألكوا هـذا الـسمك الرشاب يف البحرالرشاب يف البحرالرشاب يف البحرالرشاب يف البحر

ٔاحل لنا ميتتان ٔاحل لنا ميتتان ٔاحل لنا ميتتان ٔاحل لنا ميتتان « « « « :  :  :  :  للحديث املشهورللحديث املشهورللحديث املشهورللحديث املشهور. . . . امليت وهو البحر هو الطهور ماءه احلل ميتتهامليت وهو البحر هو الطهور ماءه احلل ميتتهامليت وهو البحر هو الطهور ماءه احلل ميتتهامليت وهو البحر هو الطهور ماءه احلل ميتته

        . . . . ����كام قال كام قال كام قال كام قال » » » » د ؤاما ا�مان فالكبد والطحالد ؤاما ا�مان فالكبد والطحالد ؤاما ا�مان فالكبد والطحالد ؤاما ا�مان فالكبد والطحالودمان فأما امليتتان السمك واجلراودمان فأما امليتتان السمك واجلراودمان فأما امليتتان السمك واجلراودمان فأما امليتتان السمك واجلرا
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هُور وهوو و و و : (: (: (: (يقوليقوليقوليقول هُور وهوهو املاء الط¤ هُور وهوهو املاء الط¤ هُور وهوهو املاء الط¤ الطاهر يف ذاته املطهر لغريه، وهو الباالطاهر يف ذاته املطهر لغريه، وهو الباالطاهر يف ذاته املطهر لغريه، وهو الباالطاهر يف ذاته املطهر لغريه، وهو البايقيقيقيق عىل ٔاصل  عىل ٔاصل  عىل ٔاصل  عىل ٔاصل : : : : هو املاء الط¤
اكملطر وذوب اكملطر وذوب اكملطر وذوب اكملطر وذوب : : : : عىل صفته اليت ُخلق علهيا، سواء اكن àزًال من السامءعىل صفته اليت ُخلق علهيا، سواء اكن àزًال من السامءعىل صفته اليت ُخلق علهيا، سواء اكن àزًال من السامءعىل صفته اليت ُخلق علهيا، سواء اكن àزًال من السامء: : : : خلقته، ٔايخلقته، ٔايخلقته، ٔايخلقته، ٔاي
دالثلوج والَربَد دالثلوج والَربَ دالثلوج والَربَ         ....امءامءامءامء الربد هو قطع الثل الربد هو قطع الثل الربد هو قطع الثل الربد هو قطع الثلجججج الصغرية النازÝ من الس الصغرية النازÝ من الس الصغرية النازÝ من الس الصغرية النازÝ من الس))))الثلوج والَربَ

ُِل  َويُـَزنُِّل ﴿﴿﴿﴿: : : : لقـو¡ تعـاىللقـو¡ تعـاىللقـو¡ تعـاىللقـو¡ تعـاىل. . . . كامء أالكامء أالكامء أالكامء أالهنهنهنهنار والعيون واالsٓر والبحارار والعيون واالsٓر والبحارار والعيون واالsٓر والبحارار والعيون واالsٓر والبحار: : : : ٔاو جارfً يف أالرضٔاو جارfً يف أالرضٔاو جارfً يف أالرضٔاو جارfً يف أالرض(((( ُِل  َويُـَزنّ ُِل  َويُـَزنّ  َويُـَزنّ
ُِّيَطهَِّرمكمكمكُمك ِبـهِ ُ ِبـهِ ُ ِبـهِ ُ ِبـهِ  َماِء َماًء ل َن الس¤ ُِّيَطهَِّرعَلَْيُمك ّمِ َماِء َماًء ل َن الس¤ ُِّيَطهَِّرعَلَْيُمك ّمِ َماِء َماًء ل َن الس¤ ُِّيَطهَِّرعَلَْيُمك ّمِ َماِء َماًء ل َن الس¤ نَزلْنَـا ِمـَن نَزلْنَـا ِمـَن نَزلْنَـا ِمـَن نَزلْنَـا ِمـَن ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ : : : : ، ولقـو¡ تعـاىل، ولقـو¡ تعـاىل، ولقـو¡ تعـاىل، ولقـو¡ تعـاىل]]]]١١١١١١١١: : : : أالنفـالأالنفـالأالنفـالأالنفـال[[[[ ﴾  ﴾  ﴾  ﴾ عَلَْيُمك ّمِ )) َواَواَواَوا((

ــوراً  ــاًء َطهُ َماِء َم ــس¤ ــوراً ال ــاًء َطهُ َماِء َم ــس¤ ــوراً ال ــاًء َطهُ َماِء َم ــس¤ ــوراً ال ــاًء َطهُ َماِء َم ــس¤ ــان    [[[[    ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ال ــانالفرق ــانالفرق ــانالفرق ــيب    ]]]]٤٨٤٨٤٨٤٨: : : : الفرق ــول الن ــيب، ولق ــول الن ــيب، ولق ــول الن ــيب، ولق ــول الن ــن ــسلين مــن ««««: : : : ����    ، ولق ــن ــسلين م ــن ــسلين م ــم اغغغغــسلين م ــم االله ــم االله ــم االله الله

هو الطهور ماءه احلـل هو الطهور ماءه احلـل هو الطهور ماءه احلـل هو الطهور ماءه احلـل ««««: : : :  عن ماء البحر عن ماء البحر عن ماء البحر عن ماء البحر����، ولقو¡ ، ولقو¡ ، ولقو¡ ، ولقو¡ »»»»خطاfي sملاء والثلخطاfي sملاء والثلخطاfي sملاء والثلخطاfي sملاء والثلجججج والربد والربد والربد والربد
        ).).).).وال حتصل الطهارة مباء غري املاءوال حتصل الطهارة مباء غري املاءوال حتصل الطهارة مباء غري املاءوال حتصل الطهارة مباء غري املاء» » » » ميتتهميتتهميتتهميتته

اكخلل، والبزنين، والعصري، واللميون اكخلل، والبزنين، والعصري، واللميون اكخلل، والبزنين، والعصري، واللميون اكخلل، والبزنين، والعصري، واللميون : ( : ( : ( : ( يعين فيه ٔاشـياء مائعة، هو ييعين فيه ٔاشـياء مائعة، هو ييعين فيه ٔاشـياء مائعة، هو ييعين فيه ٔاشـياء مائعة، هو يرضرضرضرضب مثل يقولب مثل يقولب مثل يقولب مثل يقول
Áوما شابه ذÁوما شابه ذÁوما شابه ذÁوما شابه ذ .( .( .( .(        

             غري املاء؟ غري املاء؟ غري املاء؟ غري املاء؟ئعئعئعئعهل جتوز الطهارة مباهل جتوز الطهارة مباهل جتوز الطهارة مباهل جتوز الطهارة مبا

        ::::خالف بني العلماءخالف بني العلماءخالف بني العلماءخالف بني العلماء

 ٔانه ال جيوز الطهارة  ٔانه ال جيوز الطهارة  ٔانه ال جيوز الطهارة  ٔانه ال جيوز الطهارة ::::))))وهو الراجحوهو الراجحوهو الراجحوهو الراجح( ( ( ( املالكية والشافعية واحلنابلةاملالكية والشافعية واحلنابلةاملالكية والشافعية واحلنابلةاملالكية والشافعية واحلنابلة من  من  من  من قول اجلمهور قول اجلمهور قول اجلمهور قول اجلمهور ::::القول األولالقول األولالقول األولالقول األول
    ،،،، املاء  املاء  املاء  املاء دددد عند فق عند فق عند فق عند فقل ¡ل ¡ل ¡ل ¡ غري املاء، ٔالنه خرج عن ا غري املاء، ٔالنه خرج عن ا غري املاء، ٔالنه خرج عن ا غري املاء، ٔالنه خرج عن امسمسمسمس املاء، وهللا تبارك وتعاىل ٔاح املاء، وهللا تبارك وتعاىل ٔاح املاء، وهللا تبارك وتعاىل ٔاح املاء، وهللا تبارك وتعاىل ٔاحئعئعئعئعمبامبامبامبا

 غري املاء ٔالحالنا  غري املاء ٔالحالنا  غري املاء ٔالحالنا  غري املاء ٔالحالنا ئعئعئعئعاااامبمبمبمبالبدل، البدل اJي هو التميم sلالبدل، البدل اJي هو التميم sلالبدل، البدل اJي هو التميم sلالبدل، البدل اJي هو التميم sلرترترترتاب، فلو اكنت الطهارة جائزة اب، فلو اكنت الطهارة جائزة اب، فلو اكنت الطهارة جائزة اب، فلو اكنت الطهارة جائزة 
        . . . . هللا تبارك وتعاىل ٕاليههللا تبارك وتعاىل ٕاليههللا تبارك وتعاىل ٕاليههللا تبارك وتعاىل ٕاليه

 عندما ذكر لنا الوضوء وبني لنا عند فقده ٔان نـسـتعمل البـدل عنـه وهـو  عندما ذكر لنا الوضوء وبني لنا عند فقده ٔان نـسـتعمل البـدل عنـه وهـو  عندما ذكر لنا الوضوء وبني لنا عند فقده ٔان نـسـتعمل البـدل عنـه وهـو  عندما ذكر لنا الوضوء وبني لنا عند فقده ٔان نـسـتعمل البـدل عنـه وهـو ����ٔالن ٔالن ٔالن ٔالن 

        . . . .  عليه عليه عليه عليه����الالالالرترترترتاب، فلو اكن الوضوء بأي مائع غري املاء جائز ٔالحالنا هللا اب، فلو اكن الوضوء بأي مائع غري املاء جائز ٔالحالنا هللا اب، فلو اكن الوضوء بأي مائع غري املاء جائز ٔالحالنا هللا اب، فلو اكن الوضوء بأي مائع غري املاء جائز ٔالحالنا هللا 

ًبا﴿﴿﴿﴿: : : : لقو¡ تعاىللقو¡ تعاىللقو¡ تعاىللقو¡ تعاىل ُموا َصِعيًدا َطّيِ ُدوا َماًء فَتََيم¤ ِ ًباَ ُموا َصِعيًدا َطّيِ ُدوا َماًء فَتََيم¤ ِ ًباَ ُموا َصِعيًدا َطّيِ ُدوا َماًء فَتََيم¤ ِ ًباَ ُموا َصِعيًدا َطّيِ ُدوا َماًء فَتََيم¤         ....]]]]٦٦٦٦: : : : ائدةائدةائدةائدةاملاملاملامل[[[[﴾ ﴾ ﴾ ﴾ فََملْ فََملْ فََملْ فََملْ جتجتجتَجتِ

 غـري املـاء  غـري املـاء  غـري املـاء  غـري املـاء ئعئعئعئع ٔانه جيوز الوضوء مبا ٔانه جيوز الوضوء مبا ٔانه جيوز الوضوء مبا ٔانه جيوز الوضوء مبا----رمحه اهللارمحه اهللارمحه اهللارمحه اهللا-قول اإلمام أبي حنيفة قول اإلمام أبي حنيفة قول اإلمام أبي حنيفة قول اإلمام أبي حنيفة     ::::القول الثانيالقول الثانيالقول الثانيالقول الثاني    
        . . . . وقال اوقال اوقال اوقال امجلمجلمجلمجلهور ٔارهور ٔارهور ٔارهور ٔارحجحجحجحج
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 غري املـاء اكخلـل والعـصري والبـزنين ومـا شـابه ذÁ  غري املـاء اكخلـل والعـصري والبـزنين ومـا شـابه ذÁ  غري املـاء اكخلـل والعـصري والبـزنين ومـا شـابه ذÁ  غري املـاء اكخلـل والعـصري والبـزنين ومـا شـابه ذÁ ئعئعئعئعوال حتصل الطهارة مباوال حتصل الطهارة مباوال حتصل الطهارة مباوال حتصل الطهارة مبا: (: (: (: (يقوليقوليقوليقول
ًبا﴿﴿﴿﴿: : : : لقو¡ تعاىللقو¡ تعاىللقو¡ تعاىللقو¡ تعاىل ُموا َصِعيًدا َطّيِ ُدوا َماًء فَتََيم¤ ِ ًباَ ُموا َصِعيًدا َطّيِ ُدوا َماًء فَتََيم¤ ِ ًباَ ُموا َصِعيًدا َطّيِ ُدوا َماًء فَتََيم¤ ِ ًباَ ُموا َصِعيًدا َطّيِ ُدوا َماًء فَتََيم¤ ، فلو اكنت الطهارة ، فلو اكنت الطهارة ، فلو اكنت الطهارة ، فلو اكنت الطهارة ]]]]٦٦٦٦: : : : املائدةاملائدةاملائدةاملائدة[[[[﴾ ﴾ ﴾ ﴾ فََملْ فََملْ فََملْ فََملْ جتجتجتَجتِ

        ).).).).حتصل مبائع غري املاء لنقل عامل املاء ٕاليه ومل ينقل ٕاىل الحتصل مبائع غري املاء لنقل عامل املاء ٕاليه ومل ينقل ٕاىل الحتصل مبائع غري املاء لنقل عامل املاء ٕاليه ومل ينقل ٕاىل الحتصل مبائع غري املاء لنقل عامل املاء ٕاليه ومل ينقل ٕاىل الرترترترتبببب

ٕاذن ٔاول قسم من ٔاقسام املاء، ٔاول نوع امسه املاء املطلق ٔاو املاء الطهور وهو املاء ٕاذن ٔاول قسم من ٔاقسام املاء، ٔاول نوع امسه املاء املطلق ٔاو املاء الطهور وهو املاء ٕاذن ٔاول قسم من ٔاقسام املاء، ٔاول نوع امسه املاء املطلق ٔاو املاء الطهور وهو املاء ٕاذن ٔاول قسم من ٔاقسام املاء، ٔاول نوع امسه املاء املطلق ٔاو املاء الطهور وهو املاء 
الباالباالباالبايقيقيقيق عىل ٔاصل خلقته سواء نزل من السامء ٔاو نبـع مـن أالرض، وصـفاته مل تتغـري  عىل ٔاصل خلقته سواء نزل من السامء ٔاو نبـع مـن أالرض، وصـفاته مل تتغـري  عىل ٔاصل خلقته سواء نزل من السامء ٔاو نبـع مـن أالرض، وصـفاته مل تتغـري  عىل ٔاصل خلقته سواء نزل من السامء ٔاو نبـع مـن أالرض، وصـفاته مل تتغـري 

        . . . . ٔاو ملوحة ٔاو ما شابه ذÁ اكٔالودية وأالٔاو ملوحة ٔاو ما شابه ذÁ اكٔالودية وأالٔاو ملوحة ٔاو ما شابه ذÁ اكٔالودية وأالٔاو ملوحة ٔاو ما شابه ذÁ اكٔالودية وأالهنهنهنهنار والبحار ٕاىل آخرهار والبحار ٕاىل آخرهار والبحار ٕاىل آخرهار والبحار ٕاىل آخرهمن عذوبة من عذوبة من عذوبة من عذوبة 

املاء اJي خالطته املاء اJي خالطته املاء اJي خالطته املاء اJي خالطته جنجنجنجناسـة، يبقـاسـة، يبقـاسـة، يبقـاسـة، يبقـىىىى النـوع الثـا النـوع الثـا النـوع الثـا النـوع الثـاينينينين مـن ٔانـواع املـاء مـاء  مـن ٔانـواع املـاء مـاء  مـن ٔانـواع املـاء مـاء  مـن ٔانـواع املـاء مـاء : : : : املساÝٔ الثالثةاملساÝٔ الثالثةاملساÝٔ الثالثةاملساÝٔ الثالثة
        . . . . وقعت فيه وقعت فيه وقعت فيه وقعت فيه جنجنجنجناسة فاختلطت به واسة فاختلطت به واسة فاختلطت به واسة فاختلطت به وجبجبجبجبزئياتهزئياتهزئياتهزئياته

        ....ٔاقول قويل هذا ؤاسـتغفر هللا يل ولمكٔاقول قويل هذا ؤاسـتغفر هللا يل ولمكٔاقول قويل هذا ؤاسـتغفر هللا يل ولمكٔاقول قويل هذا ؤاسـتغفر هللا يل ولمك

        ........ انهت انهت انهت انهتـىـىـىـى ا�رس أالول  ا�رس أالول  ا�رس أالول  ا�رس أالول 

    


